
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä MUISTIO 
 
Aika: 11.12.2019 klo 10.00 – 15.30 
Paikka: Keskuskirjasto Oodi, Ryhmätila 3, Helsinki 
https://www.oodihelsinki.fi/saapuminen/ 
https://varaamo.hel.fi/resources/av5k5ksofidq?date=2019-10-11 
 
Paikalla: Tarja Turunen (pj.), Satu Niininen (siht.), Mirja Anttila, Outi Hintikka, Liisa Hilander, Tarja 
Mäkinen, Hannele Dahl, Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Maria Forsén (saapui klo 10.23) 
 
Poissa: Mari Ekman, Taru Fröjdholm. 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
KAM-kuvailuryhmän esittely siirtyi seuraavaan kertaan sairastumisen takia. 

 
3. Siskun toimintakertomus 2019 

Laadittiin 2019 toimintakertomus. 
 

4. Siskun toimintasuunnitelma 2020-2021 
Ryhmä aloitti ensi vuoden toimintasuunnitelman laatimisen. Siskun uusi kokoonpano työstää 
suunnitelman valmiiksi ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Alustavaan suunnitelmaan 
lisättiin seuraavat kohdat: 

 uuden RDA:n sisällönkuvailua käsittelevien linjausten ja esimerkkien laatiminen 
alkuvuonna 2020 

 automaattisen sisällönkuvailun laadun (esim. kattavuus, tarkkuus) varmistamiseen 
osallistuminen 

 osallistuminen kirjastosektoreiden järjestämien tilaisuuksien suunnitteluun ja 
toteuttamiseen 

 tuleviin sanastokonversioihin osallistuminen 

 yhteistyön konkreettinen lisääminen 

 kuvailevan metatiedon yhteentoimivuuden varmistaminen eri kuvailuympäristöt 
ja -järjestelmät huomioiden 

 
5. KAM-kuvailuryhmä klo 11.40 - 12 (Marja-Liisa Seppälä) 

Siirtyi seuraavaan kertaan. 
 

6. Lounas klo 12-13 
 

7. Oodiin tutustuminen klo 13 – 13.30 
 

8. Aikaontologia 
Laadittiin esimerkki mahdollisen uuden aikaontologian käsitteen auktoriteettitietueesta: 
 
040 __ |f yso/fin       sanastotunniste 
046 __ |s 1760 |t 1769 |2 iso alku- ja loppuhetki ISO-standardin mukaisena 
148 __ |a 1760-luku       käytettävä ajanjakson määre 
448 __ |a 1760-1769       ei-käytettävä ajanjakson määre 
548 __ |w g |a 1700-luku      laajempi ajanjakso, jonka osa käytettävä ajanjakson määre on 
 

https://www.oodihelsinki.fi/saapuminen/
https://varaamo.hel.fi/resources/av5k5ksofidq?date=2019-10-11


040 __ |f yso/swe 
046 __ |s 1760 |t 1769 |2 iso 
148 __ |a 1760-talet 
448 __ |a 1760-1769 
548 __ |w g |a 1700-talet 

 
Tunnisteiksi Sisku kannattaa muidenkin YSO-ontologioiden mukaisia URI-tunnisteita. 

 
9. Automaattisen kuvailun yhteistyöprojekti (Satu) 

Satu esitteli CSC:n, Kansalliskirjaston ja Kansallisarkiston High-Performance Digitisation –
hanketta: https://www.kiwi.fi/display/tekoalykumppanuus/HPD-projekti 
 

10. Muut asiat 

 Kuvailuryhmien 19.11.2019 järjestetyn yhteiskokouksen muistio luettavissa osoitteessa 
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019+syksyn+yhteiskokous 

 Päätettiin tarkentaa ohjeistusta, miten teoksen muoto kuvaillaan silloin, kun SML-termi 
koskee vain osaa teoksesta. Ohjeet tullaan päivittämään sisällönkuvailuoppaaseen. 

 YSO-käsitteiden sulkutarkenteettomat hiddenLabelit saattavat aiheuttaa sekaannuksia 
Melinda-kuvailussa. Tällä hetkellä esim. haettaessa käsitettä johtaminen, Aleph tarjoaa 
ensimmäisenä osumana musiikin johtamista. Sisku kannattaa hiddenLabelien 
poistamista Asterista. 

 Finnalta tiedusteltiin, voidaanko kansallisessa Finnassa ottaa käyttöön 041 h-
osakenttään pohjautuva fasetti (alkuteoksen kieli) joka on jo käytössä joissain 
paikallisissa Finnoissa. Fasettiin haettaisiin alkukieli osakentästä 041 a tai d mikäli 
ensimmäinen indikaattori on arvoltaan nolla. 

 
 

11. Tiedotusasiat 
Ei tiedotettavaa. 
 

12. Seuraava kokous 
5.2.2020 Helsingissä, Kaisa-talo kokoushuone 2024 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.24 

 
 

https://www.kiwi.fi/display/tekoalykumppanuus/HPD-projekti
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019+syksyn+yhteiskokous

