
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous                                      MUISTIO

Aika: 24.3.2021 klo 9.00-12.00

Paikka: Zoom-etäyhteys

Paikalla: Mirja Anttila, Mari Ekman, Maria Forsén, Taru Fröjdholm (poistui klo 11), Ilkka
Haataja, Liisa Hilander (puheenjohtaja), Outi Hintikka, Ilona Lindfors (sihteeri), Katriina
Tiainen, Jaakko Tuohiniemi, Tarja Turunen

Poissa: -

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:01

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

3. Kokous- ja tapahtumakuulumisia

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 4.3.
o muistio
o käsiteltiin Kuvailun tiedotuspäivän (18.3.) ja ohjelmaa
o lisäksi käsiteltiin Kuvailuryhmien työpajan (13.4.) ohjelmaa

 Automaattisen sisällönkuvailutyöryhmän kokous 12.3.
o muistio
o kokouksessa käytiin läpi FintoAI-testauslomaketta ja tehtiin siihen

täydennyksiä ja tarkennuksia
o päätettiin, että testauksesta laaditaan raportti
o seuraava kokous 12.5., johon mennessä jokainen ryhmän jäsen testaa

FintoAI:ta 10 julkaisulla ja kirjaa havaintonsa Google Sheets-taulukkoon

 Kuvailun tiedotuspäivä 18.3.
o esitykset Kuvailun tiedotuspäivän ohjelmasivulla
o Ville Huhtalan esitys oli saanut kehuja

 tuli hyvin esille ohjeistusten haasteet
 valinnanvapautta tarvitaan kuitenkin edelleen

o tutkimusdatan kuvailu oli kiinnostava aihe
 metadatan yhteismitattomuus tuli esille

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2021-03-04
https://www.kiwi.fi/download/attachments/59937473/Automaattisen%20sis%C3%A4ll%C3%B6nkuvailun%20ty%C3%B6ryhm%C3%A4n%20kokous_120321_muistio.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=189990056


4. Ajanjakson RDA-linjaukset

 Ajanjakson linjaukset ja esimerkit
 keskusteltiin linjauksista

- pohdittiin, koskevatko linjaukset bibliografisia tietueita vai aika-auktoriteettien
tietueita

 kirjattiin Sisku-ryhmän kommentit Ajanjakson RDA-linjauksiin: Ajanjakson linjaukset
ja esimerkit -sivulle

5. Siskun osuus kuvailuryhmien työpajaan 13.4.

 Kuvailuryhmien työpaja ohjelma
 Sisku-ryhmältä esitys/alustus ajanjakson RDA-linjauksista,

o ryhmä kommentoi, että työpajassa voisi käydä läpi Sisku-ryhmän kommentit,
eikä pidettäisi varsinaista alustusta

 Aikaontologia-esitys /Mirja
o pitäisikö tilaisuudessa keskustella vielä aikaontologian käytön tarpeista,

esim. 388-kenttä (luomisaika), ja tarve saada myös keskiaika-tyyppisiä
käsitteitä mukaan aikaontologiaan
 vain osa YSOssa olevista termeistä sellaisia, joita voisi käyttää 388-

kentässä
o aikaontologian osalta on ratkaistava myös esimerkiksi merkintätapoihin

liittyviä kysymyksiä:
 miten merkitään ajanjakso 2000-2009, olisiko esimerkiksi

muodossa 2000-luku (vuosikymmen)?
 entä miten merkitään ajanlaskun ensimmäiset vuosikymmenet,

tulisivatko muodossa 010-luku, 020-luku jne.?
 Sisku-ryhmä voisi keskustella näistä ongelmakohdista jossain

tulevassa kokouksessaan

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Tiedotusasiat

 Talonmies-Extra 25.3.2021, aiheena sisällönkuvailu (esitykset verkossa)
 seuraava Siskun kokous 21.4.2021

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:54.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108758437
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108758437
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108758437
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=206405890
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset+2021

