
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous                                      MUISTIO 

Aika: 21.9.2022 klo 9.00-12.00 

Paikka: Zoom-etäyhteys 

Paikalla: Mirja Anttila, Maria Forsén, Ilkka Haataja, Liisa Hilander (puheenjohtaja), Outi 

Hintikka, Ilona Lindfors (sihteeri), Kristiina Näyhö, Jaakko Tuohiniemi, Tarja Turunen, Leena 

Vainikainen 

Poissa: Taru Fröjdholm 

 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:01. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin esityslista.  

 

3. Kokous- ja tapahtumakuulumisia 
 

 Luokitustyöryhmän kokous 2.6. 

 

o muistio Kiwissä 

o Luokitustyöryhmässä on kartoitettu Melindassa käytettyjä luokituksia. Listaus 

käytetyistä luokituksista löytyy muistiosta 

 

 SLM-ryhmän kokoukset 9.6. ja 24.8. 

 

o ei muistioita 

o elokuun kokouksessa käsiteltiin elokuvagenreihin liittyviä ehdotuksia, ja 

näiden käsittelyä jatketaan vielä seuraavassa kokouksessa, johon on kutsuttu 

myös Kavin edustaja 

 

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokoukset 15.6., 16.8., 24.8. ja 13.9. 

 

o muistio 15.6., muistio 16.8., muistio 24.8. & muistio 13.9. 

o kesäkuun kokous  

 käytiin läpi kevään tapahtumien palautaetta 

o elokuun kokoukset  

https://www.kiwi.fi/download/attachments/59937473/Luokitustyoryhman_kokous%2002062022_muistio.pdf?version=1&modificationDate=1655201345112&api=v2
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2022-06-15
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2022-08-16
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2022-08-24
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2022-09-13


 alettiin työstää kuvailun laatusuositusta 

 lisäksi aloitettiin syksyn kuvailuryhmien työpajan suunnittelu 

o syyskuun kokous  

 ryhmään tuli mukaan Muusan uusi puheenjohtaja Tuuli Äärilä 

Kirjastopalvelusta 

 kokouksessa vieraili Mervi Kivirinta esittelemässä AMK-kirjastojen 

kuvailun verkkokurssia 

 

 Automaattisen sisällönkuvailutyöryhmän kokous 31.8. 

 

o muistio Kiwissä 

o Finto AI:n käyttöohjetta työstetty kesän aikana 

o Mona jatkaa ohjeen työstöä ryhmän kommenttien pohjalta 

o ohjeen julkaisua suunniteltiin marras-joulukuulle ja julkaisupaikaksi ajateltiin 

FintoAI:n asiakaswikiä 

 

 Fiktioaineistoryhmän kokous 9.9. 

 

o muistio Kiwissä 

o keskusteltiin fiktiivisten hahmojen auktorisoinnista  

o Sisällönkuvailuoppaaseen on lisätty liitteet fiktioaineiston asiasanoituksesta 

ja lasten kaunokirjallisuuden sisällönkuvailusta 

o käytiin läpi Toimijakuvailupalvelun laatimaa fiktiivisten hahmojen 

auktorisointi -ohjeen luonnosta: Fiktiiviset hahmot ja taruhahmot (alustava 

luonnos)”  

o tässä yhteydessä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmässä heräsi keskustelua 

siitä, onko toimijakuvailuohjeen jaottelu fiktiivinen hahmo vs. taruhahmo 

toimiva. Koettiin, että käytännössä on vaikea erottaa, milloin kyseessä on 

taruhahmo ja milloin fiktiivinen hahmo  

 

 Teos marc21-ryhmän kokoukset 16.8. & 2.9. 

 

o muistio 16.8. & 2.9. 

o ryhmä on jatkanut teosauktoriteettien työstämistä 

 

4. Aikaontologia 
 

 Aikaontologia on otettu käyttöön  

 Aikaontologia Fintossa  

 Alma-kirjastojärjestelmässä YSO-aika ei vielä toimi oikein 

 huomautettiin, että YSO-aika ei ole vielä käytössä luontiaika-kentässä 388 

https://www.kiwi.fi/download/attachments/59937473/Automaattisen_sisallonkuvailun_tyoryhman_kokous_31082022.pdf?version=1&modificationDate=1662721648196&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/59937473/Fiktioaineistoryhm%C3%A4_muistio_09092022.pdf?version=1&modificationDate=1663667489010&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=443327576
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=443327595
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=290226271
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=290226271
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=293077361
https://finto.fi/yso-aika/fi/


 kysymys: onko 648-kentän osalta tulossa Melindaan konversiota niin, että 0-

osakentät lisättäisiin vanhoihin tietueisiin? 

 kysymys: onko tarkoitus, että 648-kentät ovat tulossa Melindaan kaksikielisenä kuten 

muutkin YSO-termit? 

 lähetetään pyyntö Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän nimissä Melinda-postiin 

o 648-kentät kaksikielisenä kuten muutkin YSO-termit 

o vanhojen tietueiden 648-kenttien konversio 

o jos näiden lisäksi ryhmäläisille tulee vielä mieleen muita asioita, voi niitä 

laittaa sisa-posti-listalle tai suoraan Liisalle 30.9. mennessä 

o Liisa lähettää viestin Melinda-postiin lokakuun alussa 

 

5. Väitöskirjojen sisällönkuvailu 
 

 Tarja lähetti syyskuun alussa Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän jäsenille 

sähköpostitse kysymyksiä koskien väitöskirjojen sisällönkuvailua yliopistokirjastoissa  

 syynä Tarjan kyselyyn oli se, että Itä-Suomen yliopiston kirjastossa on keskusteltu 

väitöskirjojen sisällönkuvailusta ja Tarja halusi tiedustella, miten muissa 

yliopistokirjastoissa toimitaan väitöskirjojen sisällönkuvailun suhteen 

 keskusteltiin väitöskirjojen sisällönkuvailusta 

o väitöskirjoja pidettiin tärkeänä aineistona, ja koettiin, että niiden 

sisällönkuvailu parantaa väitöskirjojen löydettävyyttä  

o ryhmästä kommentoitiin myös, että väitöskirjat kuvaillaan samalla tavalla 

kuin muutkin aineistot 

o toivottiin, että kirjoittajat antaisivat itse asiasanoja, jotta kuvailussa voitaisiin 

hyödyntää tekijän asiantuntijuutta hyödyntäminen. Nyt käytännöissä on 

paljon vaihtelua yliopistojen välillä ja myös saman yliopiston eri tieteenalojen 

välillä 

o huomautettiin, että vaikka väittelijän antamia avainsanoja ei välttämättä voi 

suoraan käyttää kuvailussa, niin ne toimivat monesti hyvänä apuna 

sisällönkuvailijalle 

 

6. Kuvailuohjeiden sivuston blogikirjoitukset –osion käyttö 
 

 katsottiin kuvailuohjesivuston blogikirjoitukset –osiota  

 todettiin, että sivustolle voisi lisätä blogikirjoituksia silloin, kun 

Sisällönkuvailuoppaaseen tehdään päivityksiä 

 

7. Toimintasuunnitelman kertaus 
 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewrecentblogposts.action?key=rdasovellusohje


 Sisällönkuvailukoulutuksen lisääminen ja viestinnän tehostaminen 

o Marjut ja Outi pitävät esitykset Melindan syksyn Talonmiehen tuokiossa ja 

myös keväällä oli sisällönkuvailuun liittyvä esitys Talonmiehen tuokiossa 

 Osallistuminen Metatietosanaston kehittämiseen 

o keväällä todettiin, että tällä hetkellä ei ole sisällönkuvailuun liittyviä tarpeita 

Metatietosanaston kehittämisessä 

 Sisällönkuvailuoppaan päivittäminen ja täydentäminen 

o ryhmä on aloittanut esimerkkien päivittämisen viime keväänä, ja työtä 

jatketaan tänä syksynä 

o Jaakko on päivittänyt Sisällönkuvailuoppaan esimerkit aikaontologian 

käyttöönoton jälkeen 

 Kartoitetaan sisällönkuvailutyön kannalta välttämättömät hakuliittymien 

ominaisuudet 

o otetaan tämä asia käsittelyyn marraskuun kokouksessa 

 Elokuvien ja muiden erityisaineistojen sisällönkuvailuun perehtyminen 

o SLM-työryhmässä on käsitelty elokuviin ja peleihin liittyviä termiehdotuksia ja 

ryhmässä on vieraillut/tulossa vierailulle pelikuvailun ja elokuvien kuvailun 

asiantuntijat 

o kutsutaan vielä Kavin edustaja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän 

kokoukseen kertomaan elokuvien sisällönkuvailusta 

 

8. Sisällönkuvailuoppaan esimerkkien päivityksen jatkosuunnittelu 
 

 jatketaan esimerkkien käsittelyä seuraavista Sisällönkuvailuoppaan luvuista 4 ja 5:  

4. Aiheena yhteisö & 5. Aiheena tapahtuma 

 sovittiin kokousajaksi 27.10. klo 9-11. Liisa lähettää kutsun 

 

9. Muut asiat 
 

 ehdotettu fiktiivinen paikka –termin lisäämistä metatietosanastoon  

o Outi oli lähettänyt Metatietosanaston ylläpitoon toiveen fiktiivinen paikka –

termin lisäämisestä metatietosanastoon 

o Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä kannattaa fiktiivinen paikka termin 

lisäämistä metatietosanastoon, mutta todettiin, että toistaiseksi 

Metatietosanaston hierarkiassa ei ole tälle termille sopivaa paikkaa, joten 

termiä ei voida lisätä, vaan se jää odottamaan sanaston hierarkian 

kehittymistä 

o keskustelussa heräsi myös kysymys siitä, mihin kenttään fiktiiviset paikat 

tulisi tallentaa 651 vai 653? Sisällönkuvailuoppaassa kohdassa 9. Muut aiheet 

- Fiktiivinen paikka on ohjattu laittamaan fiktiiviset paikat 651-kenttään  

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=400875573
https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/5.+Aiheena+tapahtuma
https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/9.+Muut+aiheet#id-9.Muutaiheet-Fiktiivinenpaikka
https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/9.+Muut+aiheet#id-9.Muutaiheet-Fiktiivinenpaikka


o Jatketaan keskustelua fiktiivinen paikka –esimerkeistä Sisällönkuvailuoppaan 

esimerkkien läpikäynnin yhteydessä 

 

 Talonmiehentuokio Sisällönkuvailu extra 

o Alustava ohjelma: 

 Kaunokirjallisuuden kuvailu / Outi Hintikka, Kirjastopalvelu ja Marjut 

Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto 

 Automaattinen sisällönkuvailu - Annif ja YKL / Mona Lehtinen 

 

10. Ilmoitusasiat 
 

 Melinda talonmiehen tuokio 22.9. 

 Kuvailuryhmien syksyn työpaja järjestetään hybriditilaisuutena 

o ajankohdaksi sovittu alustavasti 22.11. iltapäivä, mutta ajankohta varmistuu 

myöhemmin 

 

11. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:50. 

https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset+2022
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset+2022
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