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KANSALLISKIRJASTO

KUMEA

§ Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä
§ Juuret VTLS-Linda-työryhmässä (1994)
§ 11 varsinaista jäsentä eri kirjastosektoreilta, kutsuttuja

asiantuntijoita (esim. Kirjastopalvelu)
§ puheenjohtaja Sirpa Janhonen (Varastokirjasto)
§ sihteeri Minna Kantanen (Kansalliskirjasto)

§ Yhteys ryhmään sähköpostilla kumea-posti@helsinki.fi

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871


KANSALLISKIRJASTO

KUMEAn toimenkuva

§ Neuvonta- ja keskustelufoorumi kirjastojen kuvailevan metatiedon
(luetteloinnin) parissa toimiville henkilöille, erityisesti Melinda-
metatietovarannon ympäristössä

§ RDA-kuvailuohjeet, MARC 21 -formaatti, auktoriteetteihin liittyvä
ohjeistus sekä luettelointijärjestelmiin liittyvät määritykset

§ Voyager-järjestelmän luettelointimoduuleihin sekä Aleph-
luettelointiohjelmaan liittyvä testaus, virheraportointi ja
kehittämisehdotukset -> jatkossa vähemmän järjestelmäsidonnainen

§ Tietomallien, formaattien, kuvailusääntöjen ja vastaavien metatiedon
osa-alueiden kehityksen seuraaminen ja kehittämiseen
osallistuminen

§ Kuvailun koulutustarpeiden kartoitus ja koulutuksen suunnitteluun
osallistuminen
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KANSALLISKIRJASTO

Toiminta 2018
§ 9 kokousta + 3 etäkokousta
§ Esityksiä Kuvailun tiedotuspäivillä 23.-24.10.
§ Julkaistiin Verkkoaineistojen kuvailuohje, päivitettiin

Käyttöoikeuksien metatieto-ohje
§ Perustettiin videotallenteiden kuvailun pienryhmä
§ RDA-linjausten käsittely
§ RDA-ohjeistus
§ MARC 21 –formaatin sovellusohjeen päivitys ja ylläpito
§ Melindan kuvailukäytäntöjen linjaus
§ Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
§ Finnan ja Melindan suhde: haut, indeksointi ym.
§ Kirjastojen yksittäiset kuvailukysymykset

https://www.kiwi.fi/display/kumea/KUMEAn+toimintakertomus+2018
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https://www.kiwi.fi/display/kumea/KUMEAn+toimintakertomus+2018


KANSALLISKIRJASTO

Vuodelle 2019
§ Tietomallien, kuvailusääntöjen ja eri aineistojen kuvailun kansainvälisen kehityksen

seuraaminen ja kansallinen kehittäminen
§ RDA-kuvailuohjeet ja linjaukset, RDA-kouluttaminen ja ohjeiden jalkauttaminen

kirjastokentälle
§ 2018 tehtyjen RDA-linjausten päivittäminen ohjeisiin
§ MARC 21 -formaatin käännöksen ja esimerkkien tarkastaminen
§ Käyttöoikeuksien metatieto ja sen ohjeistaminen kirjastoille
§ Metatietosanaston kehittämiseen osallistuminen
§ Melindan laajenemiseen liittyvä eri kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen

§ RDA Toolkitin rakenne uudistuu
§ Uudet kansalliset linjaukset ja sovellusprofiilit ja uudet käytännön ohjeet vuodelle

2020
§ Metadatan ja Finnan suhde
§ Uusien kirjastojärjestelmien hankintaan liittyvät kuvailuasiat, erityisesti Melindan

näkökulmasta
§ Yhteistyö muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa
§ Työryhmän toimenkuvan tarkistaminen
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KANSALLISKIRJASTO

Muusa

§ Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä
§ Ensimmäinen kokous pidettiin 8.2.2018
§ Edeltäjiä musiikkiaineiston kuvailun kansalliset työryhmät

Luumu ja MusaMelinda
§ Kahdeksan jäsentä eri kirjastosektoreilta ja asiantuntijajäseniä

(Kirjastopalvelu, konservatoriot)
§ puheenjohtaja Jaakko Tuohiniemi (HULIB)
§ sihteeri Tapani Moisio (Kansalliskirjasto)

§ Yhteys ryhmään muusa-posti@helsinki.fi
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https://www.kiwi.fi/display/muusa


KANSALLISKIRJASTO

Muusan toiminta 2018

§ Työryhmän ensimmäinen toimintavuosi
§ 8 kokousta + 10 etäkokousta (musiikin asiasanoista)
§ Esitys ja esimerkkejä Kuvailun tiedotuspäivillä 23.-24.10.
§ Kahden työryhmän vastuiden ja työkulttuurien yhdistäminen
§ Sanastotyö: YSA/YSOn musiikkitermit, genresanasto (SLM),

musiikin esityskokoonpanot (Seko), YSA/YSO-konversio
§ RDA-keventämislinjaukset
§ MARC 21 –sovellusohjeen päivittäminen
§ Kirjastojen kuvailukysymykset
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KANSALLISKIRJASTO

Muusan toimintasuunnitelma 2019
§ RDA-linjaukset ja ohjeiden jalkauttaminen
§ musiikkiaineiston kuvailuun liittyvien kansallisten linjausten ja

esimerkkien valmistelu uudistuvaan RDA Toolkitiin
§ uudistuvan RDA:n vaikutusten arviointi ja ohjeistus

musiikkiaineiston kuvailussa
§ musiikkiaineiston soveltamisprofiilien tekeminen

§ Musiikin MARC 21 -sovellusohjeen päivittäminen
§ Musiikin kuvailupäivän järjestäminen yhdessä Suomen

musiikkikirjastoyhdistyksen kanssa toukokuussa
§ Melindan (ja paikalliskantojen) sisällönkuvailukenttien konversion

suunnitteluun osallistuminen
§ Sanastojen ja ontologioiden musiikkitermien ylläpito
§ Kirjastojärjestelmien (Finna, paikalliset järjestelmät) kehittämisen

seuranta ja kommentointi
§ Yhteistyö muiden kuvailutyöryhmien kanssa

8



KANSALLISKIRJASTO
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Kiitos!

Ulla.ikaheimo@helsinki.fi
Kumea-posti@helsinki.fi
Muusa-posti@helsinki.fi

mailto:Ulla.ikaheimo@helsinki.fi
mailto:Kumea-posti@helsinki.fi
mailto:Muusa-posti@helsinki.fi

