
 

 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous   MUISTIO 

Aika: 24.1.2019 klo 10.00 – 14.00 

Paikka: Skype-kokous 

 

Paikalla: Tarja Turunen (pj), Satu Niininen (siht.), Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, 

Hannele Dahl, Liisa Hilander, Tarja Mäkinen, Susanne Holmlund (poistui klo 11.31), Mari Ekman, 

Maria Forsén, Katri Riiheläinen 

 

Poissa: Taru Fröjdholm 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.12. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. YSAsta YSOon siirtymä 

 

Ryhmä keskusteli asiasanojen järjestämisestä tietueisiin konversion yhteydessä. Asiasanojen 

järjestämistä aakkosjärjestykseen puolsi tietueiden selkeys ja se, että ketjujen purkaminen 

joka tapauksessa muuttaa asiasanojen nykyistä järjestystä jonkin verran. Toisaalta kuvailijan 

antama järjestys saattaa sisältää relevanttia informaatiota eri aiheiden välisistä 

asiayhteyksistä tai tärkeysjärjestyksestä. Ryhmä kannattaa asiasanojen nykyisen järjestyksen 

säilyttämistä. Mikäli yksittäiset kirjastot haluavat suosia aakkosjärjestystä, voidaan asiasanat 

järjestää uudestaan paikalliskannan puolella.  

 

567-kentän osalta ryhmä päätyi suosittamaan koko kentän toistamista osakentän sijaan. 

Tällöin voidaan helpommin automatisoida kenttään jatkossa kohdistuvia muutoksia 

linkkiosakentän $0 avulla. Aiemmin tallennetut 567-kentät puretaan konversion yhteydessä 

omiksi kentikseen. 

 

Ryhmä kannattaa numeeristen ajanilmausten käyttöä jatkossakin 648-kentässä. Vuosisatojen 

ja vuosikymmenten osalta sanalliset (esim, 1900-luku, 1970-luku) ilmaukset koettiin 

sallivampina ja siten kuvailukäyttöön paremmin soveltuvina kuin puhtaan numeerinen 

esitystapa. Fast-sanaston käytöstä luopuminen ja vuosisatojen, -kymmenten ja -tuhansien 

auktorisointi YSOon sai ryhmältä alustavaa kannatusta. Auktorisointi mahdollistaisi myös 

monikielisen tiedonhaun sanallisten ilmausten osalta. Epäselväksi kuitenkin jäi, mitä muuta 

auktorisoinnin piiriin kuuluisi (yksittäiset vuodet, sotavuodet) ja miten sen ulkopuolelle 

jäävien ajanilmausten käyttö toteutettaisiin. Lisäksi on vielä päätettävä, miten toimitaan 

auktorisoimattomien ajanilmausten kanssa konversion yhteydessä ja sen jälkeen. 

Keskustelua jatketaan kuvailuryhmien yhteiskokouksessa 13.2. 

 



 

 

lounastauko klo 11.45–12.15  

 

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 

Ryhmä keskusteli viime kokouksessa laaditun toimintasuunnitelman käytännön 

toteutuksesta.  

 

 Kiinteämittaisten kenttien kyselystä saatujen tulosten analysointi, tulosten esittely ja 

tarvittavat jatkotoimenpiteet 

o  Suunnitteluryhmä työstää parhaillaan kyselyn vastauksia ja niitä esitellään 

kevään kuluessa. 

 YSAsta YSOon siirtymä 

o Konversioyhteistyöryhmän työ päättyi vuoden vaihteessa, mutta kokouksia 

voidaan tarvittaessa vielä jatkaa. 

 Koulutuksen tarjoaminen yhdessä muiden kuvailuryhmien kanssa 

o Muusa-koulutus suunnitteilla 

o Kirjastoverkkopäivät syksyllä 

 RDA:n uuden version ja uusien suomalaisten linjausten ja ohjeistusten kehittämiseen 

osallistuminen 

o ks. tiedotusasiat. Aihetta käsitellään myös kuvailuryhmien yhteiskokouksessa 

13.2., yhteistyö todennäköisesti tiivistyy vuoden loppua kohden. 

 Automaattisen sisällönkuvailun tarjoamien mahdollisuuksien seuraaminen ja niihin 

reagointi 

o UEF testaa Annifia kolmen kuukauden ajan opinnäytetöiden kuvailussa. 

Tarja T. informoi ryhmää testausten tuloksista. 

 Kirjastojärjestelmäuudistusten seuraaminen sisällönkuvailun näkökulmasta 

o Seuranta jatkuu. 

 

5. Muut asiat 

 Työryhmien kuulumiset (kokousmuistiot luettavissa osoitteesta 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473) 

 Fiktioaineistotyöryhmä 

o Tammikuun kokouksessa toivottiin sisällönkuvailuoppaan päivitystä siten, 

että fiktioaineistoa koskeva ohjeistus olisi helpommin poimittavissa.  

 Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä 

o Ryhmä toivoi keskustelua ylätason lajityyppitermeistä, jotka ovat hyvin 

päällekkäisiä aineistotyypin kanssa. Onko kuvailussa aina lisättävä jokin 

genre, ja mikä on genren suhde aineistotyyppiin? 

o Myös erikoisalojen käsitteistön lisääminen vaatii keskustelua. 

 UDK-työryhmä 

o Kokoontuu seuraavan kerran 8.2.  

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 22.1.2019 

o Muistio luettavissa osoitteessa 

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019-01-22 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473
https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019-01-22


 

 

 Kuvailuryhmien yhteiskokous 13.2.2019 Helsingissä 

o kokouksen nimi muutettu muotoon yhteiskokous ja työpaja. Tulossa 

etäyhteysmahdollisuus myös työpajaosioon. 

 YSO-LCSH-linkitykset on julkaistu LCSH:ssa. 

 Toimijakuvailupalvelu on tiedustellut kirjastojen/asiantuntijoiden halukkuutta 

osallistua yhteisten linjausten tekemiseen (erityisesti niiden kirjastojen, joissa 

toimijakuvailua tehdään).  

o Ilkka Haataja osallistuu 

 

6. Tiedotusasiat 

 

 RDA-linjaukset 2019 

o Linjausprosessin sisällönkuvailua koskevat kohdat tulossa käsittelyyn 

toukokuussa 

 AMKIT-metatietoryhmän webinaari 14.2.2019 

o Siskun esittely – Tarja T. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.12. 

Seuraava Skype-kokous 7.3. klo 10.30–12.00 

 

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/RDA-linjaukset+2019

