
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä MUISTIO 
 
Aika: 19.9.2019 klo 9.30 – 12.00 
Paikka: Skype-kokous 
 
Paikalla Tarja Turunen (pj.), Satu Niininen (siht.), Mirja Anttila, Outi Hintikka, Hannele Dahl, Ilkka 
Haataja, Maria Forsén, Jaakko Tuohiniemi, Mari Ekman (saapui klo 10.05) 
 
Poissa Tarja Mäkinen, Liisa Hilander, Taru Fröjdholm, Susanne Holmlund 
 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.31 
 

2. Esityslistan hyväksyminen 
Muihin asioihin lisättiin kuvailuryhmien yhteiskokous, Wikidatan käyttö paikannimien kuvailussa 
ja seuraava YSO-kokous. 

 
3. Kuvailun tiedotuspäivä 22.10.2019 

 Iltapäivän sisällönkuvailua käsittelevän osuuden sisältö on tarkentunut: 
o Miten RDA-kuvailun tuomat kuvailumuutokset vaikuttavat fiktiivisen aineiston 

kuvailuun?, Outi Hintikka, Kirjastopalvelu 1 h 
o Kaunokista KAUNOon, Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto 15 min.   
o Tiedonhaun näkökulma, Henriikka Kokki, Celia 15 min.  

 
4. Sisällönkuvailuoppaan päivitysten tilanne 

Viime kokouksessa sovittu liite elokuva-aineiston kuvailusta on valmisteilla ja Outi esittelee sitä 
kuvailun tiedotuspäivillä.  
 

5. Mirja ja Jaakko alustivat alun perin Fennicalaiset-kokouksessa esiin nousseesta kysymyksestä, 
merkitäänkö näytelmä kohdeteoksena aina dramatisoijan teokseksi kun kuitenkin elokuva 
merkitään ilman tekijää eikä käsikirjoittajalle. RDA:n mukaan näytelmä on esisijaisesti teksti, eikä 
elokuvaa ja näytelmää käsitellä yhteismitallisesti, koska näytelmäesitys vertautuu pikemminkin 
musiikkiesitykseen (ts. se ei ole liikkuvaa kuvaa). Sisällönkuvailuoppaaseen päivitettiin seuraava 
esimerkki:  

Susanna Laarin arvostelu Näin homo sapiens kohosi savannin puuhailijasta ravintoketjun 
huipulle: menestyskirja nähdään nyt teatterissa, eikä esiintyjillä ole lainkaan vuorosanoja. 
Julkaistu Helsingin Sanomissa 10.9.2019. Aiheena yksittäinen teatteriesitys (Suomen 
kansallisteatterin esittämä Anni Kleinin ja Jarkko Partasen ohjaus Minna Leinon 
käsikirjoittamasta näytelmästä Sapiens: tarina tarinoita kertovasta ihmislajista, joka 
perustuu Yuval Noah Hararin (האנושות דותתול קיצור) kirjaan האנושות תולדות קיצור 
(suomennettu nimellä Sapiens: ihmisen lyhyt historia)). – Kuvailtavan aineiston aiheena 
olevan esityksen ensisijainen hakutieto muodostetaan yhdistämällä teoksen (tässä 
tapauksessa näytelmäkäsikirjoituksen) ensisijainen hakutieto ja version identifioiva osio; 
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä suosittelee, että versiot eli näytelmien eri ohjaukset ja 
näyttämöesitykset identifioidaan ohjaajan ja esittäjän nimillä (käytäntö on sekä 
kansallisesti että kansainvälisesti vasta muotoutumassa ja merkitty oheen punaisella). 
Huomaa: Ohjaajien, lavastajien, näyttelijöiden ja muiden esityksen tekemiseen 
osallistuneiden henkilöiden kuvaileminen, ks. oppaan osio 3. Henkilö. 

600 14  |a  Leino, Minna,  |d  1967-  |t  Sapiens  |s  (Klein)  |s  (Suomen kansallisteatteri) 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=77366075


6. Siskun työryhmien kuulumiset 

 Fiktioaineistotyöryhmä kokoontui 10.9. työstämään av-kuvailuesimerkkiä 
sisällönkuvailuoppaaseen ja kuvailun tiedotuspäiville. Samassa yhteydessä käsiteltiin myös 
työryhmän jatkoa. Työryhmän alkuperäinen tehtävänanto on saatettu päätteeseen, mutta 
ryhmäläiset näkivät tarvetta työryhmätyöskentelylle myös jatkossa. Tarkoituksena olisi 
järjestää tapaamisia aina tarpeen vaatiessa, pääsääntöisesti skypessä ja noin kerran 
vuodessa kokoontua myös lähikokoukseen.  

 SLM-työryhmä kokouksessa 3.9. kerrottiin kaunokki-ylläpidon haluavan jatkossa esityöstää 
kaunokirjallisuuden kuvailua koskevat käsite-ehdotukset. Pääkokouksen vastuulla on 
kuitenkin tarkistaa, että ehdotukset ovat linjassa SLM:n yleisten periaatteiden kanssa. 

 UDK-työryhmä kokoustaa myöhemmin syksyllä. 
 
7.    Muut asiat 

 Kuvailuryhmien yhteiskokous järjestetään 19.11.2019. Siskun ehdotukset aiheiksi ovat 3XX-
kenttien käyttö ja SLM-työryhmän kokoonpano ja linjaukset. Sisku keskusteli myös 
kuvailuryhmien eri alatyöryhmien tekemästä osittain päällekkäisestä työstä, jonka taustalla 
lienee puutteellinen tietämys työryhmien toiminnasta. Tarja nostaa työryhmäyhteistyön 
keittämisen esiin kuvailuryhmien puheenjohtajien seuraavassa kokouksessa ja tarvittaessa 
aihetta voidaan käsitellä laajemmin myös yhteiskokouksessa. 

 YSO-paikkoihin on viime aikoina ehdotettu paljon pieniä ulkomaisia paikannimiä. YSO-
paikkojen nykylinjausten mukaan kaupunkia pienempiä ulkomaisia paikkoja auktorisoidaan 
vain toistuvan tarpeen perusteella. Kuvailijoille on ehdotettu 653 kentän käyttöä, mutta 
ratkaisuna voisi myös olla Wikidatan käyttäminen 651-kentässä. Wikidatasta voidaan 
merkitä myös sanastotunnus 2-osakenttään ja URI 0-osakenttään. Sisku päätti keskustella 
asiasta laajemmin 14.11. kokouksessa, jota ennen kerätään kooste erilaisista tarpeista ja 
niihin soveltuvista ratkaisuista. Myös Rovanniemellä on suuri tarve erityisesti Pohjois-Norjan 
ja Pohjois-Venäjän paikkakäsitteistölle. Helkassa on suunniteltu LCSHn maantieteellisten 
käsitteiden hyödyntämistä, joskaan Suomen pohjoisten lähialueiden käsitteistöön 
kohdistuvaa tarvetta se ei ratkaisisi. 

 Seuraava YSO-kokous järjestetään 3.10., jonka jälkeen YSOon päivitetään taas uutta 
käsitteistöä. Uusia käsitteitä voi ehdottaa ehdotusjärjestelmän kautta. 

 
8. Tiedotusasiat 
Kirjastoverkkopäivät 23.–24.10. 
 
9. Seuraava kokous 
10.10.2019 klo 9.30 – 12.00 (skype-kokous). 11.12.2019 lähikokous pidetään Oodin tiloissa. 
Iltapäivälle on sovittu puolen tunnin esittely uusista tiloista. 
 
10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.22. 
 

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

