
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous  MUISTIO 

Aika: 29.4.2022 klo 9.00-12.00 

Paikka: Zoom-etäyhteys 

Paikalla: Mirja Anttila, Maria Forsén, Taru Fröjdholm, Ilkka Haataja, Liisa Hilander 

(puheenjohtaja), Outi Hintikka, Ilona Lindfors (sihteeri), Kristiina Näyhö, Jaakko 

Tuohiniemi, Tarja Turunen, Leena Vainikainen 

Poissa:  

 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:03. 

2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin esityslista.  

3. Kokous- ja tapahtumakuulumisia 
 

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 30.3. & 7.4. 

o 30.3. kokouksen muistio 

o 7.4. kokouksen muistio 

o kuvailun tiedotuspäivän suunnittelua  

 Automaattisen sisällönkuvailun työryhmän kokous 31.3. 

o muistio 

o aloitettiin Finto AI:n avulla tuotettavan puoliautomaattisen sisällönkuvailun 

ohjeen suunnittelua 

o mihin ohje sijoitetaan, päätettiin että verkkosivua on helpompi päivittää 

o Mona & Juho esittelivät Finto AI:n käyttöliittymän uudistamisen vaihtoehtoja 

o Mona aloittanut ohjeen laatimista GoogleDocsissa 

o seuraava kokous 4.5, jolloin jatketaan ohjeen laatimista 

 Teos Marc 21:ssä –projektin kokous 5.4. 

o muistio 

o teostietueita pilotoidaan Raamatun osilla 

o lisäksi Taideyliopiston kautta on tulossa taidemusiikin teosauktoriteetteja, ja 

KAVIsta pyritään saamaan elokuvien auktoriteettitietoja 

o suunnitellaan auktoriteettitietueiden viemistä Fintoon 

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2022-03-30
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2022-04-07
https://www.kiwi.fi/download/attachments/59937473/Automaattisen%20siskun%20kokous_maaliskuu.pdf?version=1&modificationDate=1648795622969&api=v2
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2022-04-05


 Lajityyppi- ja muotosanastotyöryhmän kokous 19.4. 

o ei muistiota 

o käytiin läpi pääasiassa peleihin liittyviä termiehdotuksia, kun peliasiantuntija 

Renni Honkanen oli paikalla kokouksessa 

o seuraava kokous 9.6. 

 

4. Bibliografiat SLM-sanastossa, jatkoa edellisestä kokouksesta 
 

 aluebibliografiat 

o kysymys: kumpaa tällä tarkoitetaan Tamperetta käsittelevä kirjallisuus vai 

Tampereella julkaistu/luotu kirjallisuus? 

o Melindassa termiä on käytetty molemmista merkityksistä 

o rajataan merkitykseen ”tietyllä alueella julkaistun kirjallisuuden luettelo” 

 aluebibliografiat (julkaisualue) 

 aluebibliografiat (aihe) KÄYTÄ aihebibliografiat 

 erikoisbibliografiat  

o ehdotus käytettäväksi termiksi: ”aineistotyypin erikoisbibliografiat” tai 

”tietyntyyppisten teosten bibliografiat” (UDKssa käytetty tätä muotoa) 

o nyt erikoisbibliografiat-termiä on käytetty myös aihebibliografioista 

o erikoisbibliografiat (tietystä aiheesta) KÄYTÄ aihebibliografiat 

 aihebibliografiat 

o tätä termiä ei ole nyt SLM-sanastossa 

o toivottiin, että aihebibliografiat otettaisiin SLM-termiksi 

o määritelmä: ”tiettyä aihetta käsittelevän kirjallisuuden luettelo” 

 henkilöbibliografiat 

o rajataan henkilöbibliografiat-termin käyttöä yksittäisen henkilön kirjallisen 

tuotannon kattavaan luetteloon: 

 henkilöbibliografiat (kirjoittajan teosluettelot)  

 henkilöbibliografiat (aihe) KÄYTÄ aihebibliografiat 

 kirjataan nämä ehdotukset SLM-kokouksen bibliografiat-issueen 

 

 

5. Kentän 648 konversioille aiheuttamat ongelmat 
 

o kysymys koskee vuosisatojen ensimmäisiä vuosikymmeniä esimerkiksi 2000-2009  

o onko 648-kentän 2. indikaattorin arvo 4 vai 7? 

o Sisällönkuvailuopas ohjeistaa:  

 ”Jos aikamääre tallennetaan numeerisessa muodossa (esim. "1982-1985" 

 eikä "1980-luku"), käytetään toisena indikaattorina arvoa 4” 



o tapaus 2000-2009 viittaa kuitenkin vuosikymmeneen, ja esimerkiksi Fennican 

sisällönkuvailuohjeessa on ollut maininta, että nämä muodostavat poikkeuksen. 

Fennican ohje:  

 ” 2. ind. 4, jos käytetään vuosilukuja pelkkinä numeroina (lukuun ottamatta 

 vuosisatojen 1. vuosikymmeniä, esim. 2000-2009)”  

o aikaontologiassa tämä 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen tulee olemaan 

muodossa: 2000-luku (vuosikymmen) 

o nyt näitä on tehty tietokantoihin kahdella tavalla, mutta aikaontologian 

käyttöönoton myötä nämä molemmat pitäisi konvertoida aikaontologian muotoon 

2000-luku (vuosikymmen) 

o todettiin, että ei tehdä muutoksia Sisällönkuvailuoppaaseen, sillä aikaontologian 

käyttöönoton myötä tämän asian ohjeistaminen muuttuu tarpeettomaksi 

 

6. Muut asiat 
 

 Sisällönkuvailuoppaassa viitataan Suomalaisten luettelointisääntöjen Hakutiedot-

ohjeeseen:  

o oli tullut kysymys, onko viittaus vielä tarpeellinen  

o keskusteltiin asiasta, ja pohdittiin, onko hakutiedot mahdollisesti vielä 

käytössä esimerkiksi jossain erikoiskirjastossa 

 

 H405-listan tilanne (Establishing certain entities in the name or subject authority file)  

o Toimijakuvailun asiantuntijaverkostolta tullut toive, että Sisällönkuvailun 

asiantuntijaryhmän pitäisi käydä vielä lista läpi ja katsoa, onko listassa jotain 

ongelmallista sisällönkuvailun kannalta 

o Jaakko esitteli listaa lyhyesti 

o esimerkiksi rakennukset tulisi auktorisoida Kantoon, jolloin voidaan linkittää 

rakennukset ja toimijat, esimerkiksi Aleksanterin teatterin tietueessa on 

listattu ne toimijat, jotka liittyvät teatterirakennukseen 

o rakennusten siirto Kantoon aiheutti keskustelua, sillä joitain rakennuksia on 

vaikea ajatella yhteisöinä, esimerkiksi muinaislinnat, linnat, kirkot jne. 

o Jaakko lähettää listan Sisku-ryhmän jäsenille sähköpostilla 

o jatketaan H405-listan käsittelyä seuraavassa Siskun kokouksessa 

 

7. Tiedotusasiat 
 

 Kuvailun tiedotuspäivä 10.5.  

 Talonmiehen tuokio 12.5. 

 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000028075
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=270630978
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset+2022


8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:40 


