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Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän kokous 11.6.2021 

Aika 11.6.2021 

Paikka Zoom-etäkokous 

  

 

Jäsenet Kaisa Hypén (pj) 

 Nina Hyvönen 

 Heli Kautonen 

 Eeva Klinga-Hyöty 

Matti Sarmela 

Silja Saarikoski 

Aija Vahtola 

Miia Willman 

 

Poissa Tommi Harju 

 Anu Turunen 

 

Esittelijät Matias Frosterus 

Minna Olkinuora-Tauru 

 

Asiantuntijat Lassi Lager 

                      Kristiina Hormia-Poutanen 

 

Sihteeri Kaija Kovanen 

 

 

 

MUISTIO 

  

1. Kokouksen avaus, kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan 

hyväksyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.01  ja totesi osallistujat. Edellisen kokouksen 

muistio ja tämän kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

 

ILMOITUSASIAT 

 

2. Metatietovisio 

                 

                Matias Frosterus esittelee Kansalliskirjaston metatietovisiota, liite 1. 
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 Esitys: Keskustellaan. 

 Esitystä pidettiin hyvänä ja tärkeänä. Koettiin, että metatietovisio on hyvä 

 perusta. Metatiedon arvoa on hyvä nostaa esille. Myös vision päivittäminen 

 tulevaisuudessa nostettiin esille. Monien metatietovision periaatteiden todettiin jo 

 jalkautuneen Melindaan.  

 

 Päätös: Keskusteltiin metatietovision tärkeydestä ja tulevaisuuden haasteista. 

 

3. Melindan tilannekatsaus 

 

Minna Olkinuora-Tauru esitteli yhyesti Melindan tilannekatsauksen, liite 2. 

 

Esitys:  

Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

Keskusteltiin muun muassa muutoksista Fono.fi:stä tulevan metatiedon määrissä sekä 

siitä, mikä olisi ratkaisuna siihen, että yleisissä kirjastoissa tehdään paljon tietueiden 

siirtoa manuaalisesti. 

 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 

 

MUUT ASIAT 

 

4. Yleisten kirjastojen metatietoryhmän esittely 

 

Kaisa Hypén esitteli yleisten kirjastojen metatietoryhmää sekä yleisille kirjastoille 

teetetyn kyselyn tuloksia, liite 3. 

 

Esitystä pidettiin erittäin hyvänä ja mielenkiintoisena. Keskustelua herätti eri 

toimijoiden rooli, yhteisen metatietovarannon hyödyllisyys, kuvailuosaamisen 

jakaantuminen sekä se, miten koetaan mahdollinen iso muutos tietomallissa 

siirryttäessä linkitettyyn dataan. Yleiset kirjastot pyrkivät kuvailun kehittämisessä 

toteuttamaan Kansalliskirjaston metatietovisiota. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

5. Kuvailuryhmien toiminta ja raportit 

 

Nina Hyvönen esitteli kuvailuryhmien toimintaa ja raportteja, liiteet 4-9.  
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Kuvailuryhmiltä tulee jatkossa tiedoksi ohjausryhmälle ajankohtaisia asioita ja 

poimintoja työstöistä raporttien sijaan. 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

PÄÄTÖSASIAT 

 

6. Vuosikellon täydentäminen 

 

Keskustellaan, mitä ajankohtaisia asioita käsitellään syksyn kokouksissa ja mitä 

ohjausryhmässä halutaan käsitellä. Määritellään ohjausryhmän vuosikelloon syksyllä 

käsiteltäviä asioita, liite 9. 

 

Keskusteltiin lyhyesti tulevassa kokouksessa käsiteltävistä aiheista. 

 

Esitys: Vuosikelloon 2021 kirjataan aiheita tuleviin kokouksiin. 

 

Päätös: Vuosikelloon 2021 kirjattiin ylös seuraavat aiheet: vahvistettiin, että syksyn 

ensimmäisessä kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat kuvailupolitiikka, seuraavan 

vuoden suunnittelu, Melindan tilannekatsaus sekä erikoiskirjastot ja Melinda -

tilaisuuden tulokset. Marras-joulukuun kokoukseen lisättiin käsiteltäväksi AMK-

sektorin kuulumiset.  

 

7. Ohjausryhmän muistioista tiedottaminen 

 

Esitys: Keskustellaan siitä, miten ohjausryhmän muistiosta halutaan mahdollisesti 

tiedottaa. Ohjausryhmän muistiot ovat julkisia ja luettavissa ohjausryhmän kiwi-

sivuilta. 

 

Päätös: Tehdään mahdollisesti kooste tai tilannekatsaus. Esimerkiksi koonti 

ohjausryhmän kokouksissa läpikäydyistä asioista julkaistavaksi Kansalliskirjaston 

Uutiskirjeen yhteydessä. 

  

8. Seuraavat kokoukset 

 

Ohjausryhmän seuraava kokous esitettiin järjestettäväksi keskiviikkona 15.9.2021 klo 

10. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa kuvailupolitiikka, Melinda-erikoiskirjastot -

tilaisuuden tuloksien läpikäynti, seuraavan vuoden suunnittelu sekä Melindan 

tilannekatsaus. 
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9. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.06 

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Melindan tilannekatsaus 

Liite 2. Metatietovision esittely 

Liite 3. Metatietoryhmä 

Liite 4. Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät ja niiden roolit kuvailun ohjauksessa 

Liite 5. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä 

Liite 6. Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä 

Liite 7. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä 

Liite 8. Kuvailustandardiryhmä 

Liite 9. Toimijakuvailun asiantuntijaverkosto 

Liite 10. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän vuosikello 2021 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=218170586&preview=/218170586/223543986/Melindan%20tilannekatsaus%2020210611%20Melinda%20ja%20kuv%20ory.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=218170586&preview=/218170586/224952451/Metatietovisio-Melinda-06-11-2021.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=218170586&preview=/218170586/224952569/Metatietoryhm%C3%A4%20Melindan%20ohjausryhm%C3%A4%2028.4.2021.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=218170586&preview=/218170586/224952466/Kuvailuryhmien_esittely_2021-06-11_ohry.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=21759871
https://www.kiwi.fi/display/muusa
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailustandardit
https://www.kiwi.fi/display/TOIKU/Toimijakuvailun+asiantuntijaverkosto
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=215483318

