
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä MUISTIO 
 
Aika: 10.10.2019 klo 9.30 – 12.00 
Paikka: Skype-kokous 
Paikalla: Tarja Turunen (pj.), Satu Niininen (siht.), Mirja Anttila, Outi Hintikka, Maria Forsén, Mari 
Ekman, Liisa Hilander, Hannele Dahl, Ilkka Haataja, Jaakko Tuohiniemi, Tarja Mäkinen (saapui klo 
11.15.).  
Poissa: Taru Fröjdholm 
Kutsuttu asiantuntija: Mikko Lappalainen (poistui kohdan 3 jälkeen) 
 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40. 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Muihin asioihin lisättiin sisällönkuvailuoppaan päivitykset ja sähköpostilistan kautta saatu Local-
sanastotunnusta koskeva kysymys. 

 
3. Finto-verkoston ja Siskun yhteistyö 

Finto-palvelun kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen alusti keskustelua Siskun ja Finton 
yhteistyön tulevista suuntaviivoista. Finto-palvelu on siirtymässä projektivaiheesta pysyvän 
palvelun vaiheeseen ja sen yhteydessä toimintaa ohjaavia yhteistyörakenteita ollaan 
uudistamassa. Keskusteltiin, millainen Siskun rooli voisi tulevassa verkostossa olla. Fintolta on 
usein toivottu sisällönkuvailua koskevia ohjeita ja koulutuksia ja tältä osin yhteistyö Siskun 
kanssa olisi luontevaa. On kuitenkin huomattava, että tiedonhallinnan ohjaustyhmän 
asettamana asiantuntijaryhmänä Siskun tehtävänä on toimia kirjastokentän sisällönkuvailun 
asiantuntijaelimenä kun taas Finto-verkoston toimintaympäristö kattaa koko KAM-sektorin ja 
lisäksi muita esim. julkishallinnon toimijoita. 

 
4. Siskun kokoonpano 2020-2021 

Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksessa keskusteltiin uuden kauden jäsenistöstä ja 
toivottiin laajaa edustusta sekä eri kirjastosektoreilta että järjestelmätoimittajien edustajista.  
Päätettiin välittää AMKIT-konsortiolle ja Yleisten kirjastojen neuvostolle toive saada erityisesti 
heidän edustamiltaan sektoreilta laajempaa edustusta.  

 
5. Kuvailuryhmien yhteiskokous 19.11.2019 

Siskun aihe-ehdotusten valmistelu 

 Työstetään sähköpostitse alustus Siskun aihe-ehdotuksista ja julkaistaan ne 
viestintäfoorumilla.  

 Alustetaan iltapäivän käytännön kuvailuasioiden keskusteluun myös 610- ja 650-kenttien 
käyttöohjeistus silloin, kun käsitellään kaupunkia hallinnollisena keskuksena. 

 
Tauko klo 11.05-11.10 
 
6. Muut asiat 

 Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous 3.10.2019  
o Muistio on luettavissa osoitteessa 

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019-10-03 

 Kuvailun tiedotuspäivä 22.10.2019 
o https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=113248950 

 sisällönkuvailuoppaan päivitys 

https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2019-10-03
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=113248950


o oppaaseen on täydennetty luku 13. Tekijän ominaisuudet: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=130548122 

 LOCAL-sanastotunnus: 
o Siskulta on tiedusteltu, voiko 650-kentän local-sanastotunnukseen lisätä 

kielikoodin, jotta ruotsinkieliset termit pystyisi suodattamaan replikoinnissa 
pois. Ja lisäksi voiko 650-kenttään merkitä localiksi tuotenimiä, esim. 650 _ 7|a 
Ellibs |2 local 

o Sisällönkuvailuoppaan osioon 1. Lajityyppi/muoto päivitettiin: Huomaa: Teoksen 
kieli ei ole lajityyppi-/muototermi, mutta kaunokirjallisuuden osalta tieto kielestä 
("englanninkielinen kirjallisuus", "saksankielinen kirjallisuus") tallennetaan 
tarpeen mukaan omaan paikallistietokantaan sanastotunnuksella "local". 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=78382592 

o Lisäksi on selvitettävä, mikä on Melindan kanta local-tunnusten käyttöön. 
Localia ei ole tarkoitus käyttää Melindassa ja paikalliskantaan kielimerkintää ei 
tarvita. Melindassa käytössä 653-kenttä, josta saa myös genretermin 
käyttämällä kakkosindikaattoria. 

o Sisku jatkaa aiheen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan. 
 

7. Tiedotusasiat 
Ei tiedotettavaa 
 

8. Seuraava kokous 
14.11.2019 (skype-kokous klo 9.30 – 12.00) 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12. 
 
 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=130548122
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=78382592

