
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä   MUISTIO 

Aika: 11.4.2019 klo 12.00 – 15.00 

Paikka: Skype-kokous 

 

Paikalla: Tarja Turunen (pj.), Satu Niininen (siht.), Mirja Anttila, Tarja Mäkinen (poistui 13.51), 

Hannele Dahl, Liisa Hilander, Susanne Holmlund (klo 12.21 alkaen), Mari Ekman, Jaakko Tuohiniemi, 

Maria Forsén, Ilkka Haataja. 

Poissa: Katri Riiheläinen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.05. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. RDA-linjaukset 2019 (uusi RDA) 

 Ajanjakson linjaukset ja esimerkit sekä soveltamisprofiiliehdotus 

 Tulevan RDA:n uudet termit: 2018-2019 termimuutokset taulukko 

Ryhmä jatkoi keskustelua ajanjakson ilmauksista. Aiempi päätös auktorisoida aikakäsitteet 

YSAan/YSOoon on puntaroitava uudestaan, sillä YSOon ei ole tarkoituksenmukaista auktorisoida 

nykyistä enempää instanssikäsitteitä. Varteenotettavina vaihtoehtoina esillä on joko ISO-

standardin käyttöönotto tai erillisen aika-ontologin ylläpito samaan tapaan kuin paikkakäsitteet 

on irrotettu YSOsta omaksi YSO-paikat paikkaontologiakseen. Myös aikakäsitteiden auktorisointi 

metatietosanastoon on noussut esiin yhtenä vaihtoehtona, mutta se ei saanut ryhmältä 

kannatusta.    

Käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa, johon kutsutaan myös Finton edustajia 

keskustelemaan erillisen aikaontologian mahdollisuudesta. Käsittelyn tueksi laaditaan listaus 

Melindan käytetyimmistä 648-kentistä. 

4. Melinda-päivä 16.5.2019 

Melinda-päivän suunnitteluryhmä on pyytänyt sisällönkuvailuryhmältä puheenvuoroa 

sisällönkuvailusta yhteistietokannassa ja mahdollista ehdokasta kertomaan kaunokirjallisuuden 

sisällönkuvailusta. Tarja T. pitää aloituspuheenvuoron ja kysytään kaunokirjallisuuden edustajaa 

Fiktioaineistotyöryhmän asiantuntijajäseneltä Marjut Puomiselta.  

5. Työryhmien kuulumiset 

 SLM kokousti 18.3.2019, asialistalla ehdotusjärjestelmän uudet käsite-ehdotukset. 

 Fiktioaineistyöryhmän seuraava kokous on 23.4.2019. 

 UDK-työryhmä kokoontui 8.2.2019, muistio luettavissa osoitteessa 

https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw 

 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108758437
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/2018-2019+termimuutokset
https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw


 

6. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

7. Tiedotusasiat 

 Jaakko on päivittänyt uudet MARC-linkit sisällönkuvailuoppaaseen. 

 Satu esitteli ryhmän tosua ja 2018 vuosikertomusta tiedonhallinnan ohjausryhmän 

kokouksessa 13.3.2019. 

 Melindan talonmies-extra 25.4., aiheena ajankohtaiset muutokset sisällönkuvailussa, 

erityisesti Melinda-kuvailussa. Mirja on mukana suunnitteluryhmässä 

 Musiikin kuvailupäivä järjestetään 15.5. Ilmoittautuminen aukeaa yhdessä Melinda-päivän 

kanssa. 

 

8. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on Helsingissä 23.5.2019 (Kansalliskirjasto, Agricola-huone) klo 10–15. 

 Aiheena on mm. sisällönkuvailuoppaan päivittäminen kiinteämittaisten kenttien 

kyselyssä ilmenneiden toiveiden mukaiseksi. 

 Ilkka alustaa lajityypin ja muodon osalta ja fiktioaineistotyöryhmä kohderyhmän osalta.  

 

9. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.08. 

 


