
 

 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä  MUISTIO  

 

Aika: 25.9.2018 klo 10.00 – 13.00 

Paikka: Skype-kokous  

Osallistujat: Tarja Turunen (pj), Satu Niininen (siht.), Tarja Mäkinen, Hanne Dahl (poistui klo 

11.25), Katri Riiheläinen, Ilkka Haataja, Maria Forsén, Susanne Holmlund, Liisa Hilander, Jaakko 

Tuohiniemi, Mari Ekman (liittyi klo 12.05) 

Poissa: Mirja Anttila, Taru Fröjdholm 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00. 

 

2. Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin. 

 

3. Kuvailuryhmien roolit ja suhteet (ks. mm. Marja-Liisa Seppälän sähköposti 7.9.2018) 

Kusti-ryhmä on pyytänyt muista kuvailuryhmiltä kommentteja ryhmien rooleja ja suhteita 

käsitteleviin dioihin: https://www.kiwi.fi/x/fYn3BQ. Kokous kävi diat läpi ja kokosi yhteen 

keskeisimpiä kommentteja.  

Ryhmä näki oman roolinsa RDA:n suhteen aktiviisena jalkauttajana, sillä uusi 

sisällönkuvailuopas on tehty nimenomaan RDA:ta silmälläpitäen. Samalla todettiin, että 

vaikka sisällönkuvailun asiantuntijaryhmällä on edustusta sekä Finto-tiimissä että Ysasta 

Ysoon -konversiotyöryhmässä, emme varsinaisesti ryhmänä ole käsitelleet konversioon 

liittyviä kysymyksiä. Aiheen kuitenkin nähtiin kuuluvan ryhmän vastuualueisiin, joten 

asiantuntijaroolia aiotaan kirkastaa tekemällä aiempaa enemmän yhteistyötä 

konversiotyöryhmän kanssa.  

Tauko klo 11.25–11.40 

 

4. Kiinteämittaisten kenttien kyselyn tilanne 

 

Kyselyn työntäminen jatkuu yhä pienryhmässä, johon kuuluvat sisällönkuvailun 

asiantuntijaryhmästä Tarja Turunen, Satu Niininen, Hannele Dahl, Ilkka Haataja, Taru 

Fröjdholm ja Katri Riiheläinen (Outi Hintikan tilalla) sekä Kumeasta Sirpa Janhonen, Kiti 

Vilkki-Eriksson, Minna Kantanen ja Anne-Mari Salmela. Kysely on edistynyt hyvin ja se on 

tarkoitus julkaista viikolla 42. Alustavat tulokset saadaan todennäköisesti koostettua jo 

ennen 4.12. lähikokousta, mutta laajempaa raportointia on luvassa vasta vuoden vaihteen 

jälkeen ainakin Melindan talonmiehen tunnilla. 

 

5. Kuvailun tiedotuspäivät 23. – 24.10.2018 

https://meet.lync.com/studentuef-uef/tarja-liisa.turunen/9C3J3FG8
https://www.kiwi.fi/x/fYn3BQ


 

 

 

Sisällönkuvailun aiheita on esillä seuraavasti: 

 Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän näkökulma kuvailun rakenteen uudistamiseen 

sisällönkuvailuohjeen pohjalta / Jaakko Tuohiniemi  

 Kuvailun sujuvoittamisen suunnitelmat / Tarja Turunen 

 Sanastomuutokset: YSA/YSO, Lajityyppi- ja muotosanasto / Mirja Anttila 

 Kysely kiinteämittaisten kenttien käytöstä kirjastoissa / Tarja Turunen & Minna 

Kantanen 

 Supistettu UDK / Jarmo Saarikko 

  

6. Työryhmien kuulumiset 

 

 Fiktioaineistotyöryhmä 

o  Ei kokouksia edellisen sisku-kokouksen jälkeen. 

o  Lokakuussa yhteiskokous Kirjasammon edustajien kanssa. 

 Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä 

o  6.9. pidetyn kokouksen muistio on luettavissa asiakaswikissä 

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

o  seuraava kokous 14.11. 

 UDK-työryhmä 

o  Käännös on valmis ja nähtävissä sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän wiki-

alueella: https://www.kiwi.fi/display/ohjaus/Supistettu+UDK 

o Tarkistusta on ollut tekemässä joukko asiantuntijoita eri tieteenaloilta. 

 

7. Muut asiat 

 

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 6.9.2018 

o Jaakko Tuohiniemi osallistui kokoukseen Muusan edustajana, 

o Kuvailuryhmien yhteinen keskustelualue on perustettu samalle alustalle kuin 

Finna-foorumi. Ohjeistus seuraa myöhemmin 

o Rahoittajalle ehdotetaan RDA:n kansallisen lisenssin hankkimista. 

o Kaikkien kuvailuryhmien yhteiskokoustyöpaja pidetään vasta vuoden 2019 

puolella 

o Seuraava kokous 15.11.2018 

 Yhteiskokous Kumean kanssa 

o Esiin nousi useita aiheita, joita olisi hyvä käsitellä yhteisesti Kumean kanssa 

esim. teosauktoriteettien muodostamiseen ja toimijakuvailuun liittyvät 

kysymykset sekä ajan ilmaisemisen käytännöt eli käytetäänkö FASTia vai 

auktorisoidaanko aikamääreitä YSOon. 

o Myös kiinteämittaisia kenttiä koskevan kyselyn tulokset olisi tärkeää 

käsitellä yhteisesti. 

o Päätettiin ehdottaa kokouksen järjestämistä ensi vuoden puolella, jotta 

kyselytuloksista ehditään sitä ennen koostaa raportti. 

 Fennicalaiset-kokous tiedustelee, ovatko muut kirjastot ottaneet käyttöön 567-kentän 

b-osakentän toistamisen? 

o Käytännöt eivät ole yhtenäisiä.  

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473
https://www.kiwi.fi/display/ohjaus/Supistettu+UDK


 

 

o Keskusteltiin a- ja b-osakenttien indeksoitumisesta ja päätettiin konsultoida 

Ysasta Ysoon -konversiotyöryhmää sanastokonversion mahdollisista 

vaikutuksista kentän indeksoitumiseen. 

 

8. Tiedotusasiat 

Ei tiedotusasioita 

 

9. Seuraava kokousaika 

1.11.2018 klo 10.00 – 12.00 (Skype-kokous) 

 

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00. 


