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Metatiedosta ja sen 
soveltamisesta•1.



Wikipedian määritelmä:

”Metatieto (metadata, liitännäistieto, kuvailutieto) 

on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää 

tietoa jostakin tietovarannosta tai sisältöyksiköstä.”

Ensimmäisinä kirjastoluetteloina − kokoelmaa 

kuvaavana metatietona − pidetään Aleksandrian 

kirjaston pinakes-tauluja (n. 300 eaa.)

Metatiedon laadinnan ja esittämisen välineet ovat 

siitä lähtien kehittyneet kirjamuotoisista luetteloista 

kortistoihin ja edelleen sähköisiin tietokantoihin.

Perustavoite on pysynyt samana: kertoa 

aineistosta niin, että yksittäiset teokset pystytään 

tunnistamaan ja saamaan tietoa niiden sisällöstä.

Artistic Rendering of the Library of Alexandria. Public Domain



Metatieto on kirjaston toiminnan edellytys

Kirjastoissa on laajat kokoelmat, joita on kartutettu pitkään 

→tarvitaan välineitä, jotta voidaan yksilöidä teoksia, löytää tietty 

teos, samaa aihepiiriä käsitteleviä kirjoja, saman kirjailijan 

tuotantoa, aineistoa määrätyllä kielellä ja määrätyssä 

formaatissa…

Kuvataan teoksen ulkoasu, jolloin se voidaan tunnistaa kuvailun 

perusteella (bibliografinen kuvailu)

Kuvataan teoksen sisältö, jolloin määritellään sen käsittelemiä 

aihepiirejä (luokitus, asiasanoitus)

Metatieto käytännössä:

- Kokoelman järjestäminen, aineiston löytyvyys

- Tietopalvelu, neuvonta

- Lainaustoiminta

- Näyttelyt, aineistoesittelyt, kirjavinkkaukset

- … 

Turun kaupunginkirjaston kirjallisuusosasto, kuva Päivi Vänttinen.



Mitä monipuolisemmaksi kirjaston toiminta 

muuttuu, sitä enemmän vaaditaan myös 

metatiedolta.

Digitaalisuuden myötä on kehitetty uusia tapoja 

tuottaa ja hyödyntää metatietoa.

Tilastointi, kokoelman sisältöjen ja aineistojen 

käytön analyysit → entistä tarkempi kokoelmien 

profilointi on mahdollista

Linkitetty ja linkittyvä data: kirjaston metatieto 

osaksi muita verkon sisältöjä?

Muutoksia metatiedon tuotannossa ja käytössä: kortisto, Turun kaupunginkirjaston 

ensimmäinen tietokone, Vaskin verkkokirjaston mobiililiittymä.



Graafinen esitys Vaski-kirjastojen kaunokirjallisuuden kuvailussa käytetyistä asiasanoista. Laatija

Kalle Varila.

Joidenkin aihepiirien kysynnän ja tarjonnan jakautuminen Turun pääkirjastossa. Perustuu Gispositio Oy:n toimittaman raportointi-

palvelun raportteihin.



”Asiasanoitus on työssä jokseenkin välttämätöntä. Jonkin verran sopivaa aineistoa on mahdollista 

löytää muistin ja ykl-luokituksen perusteella, mutta usein lainassa oleva aineisto jää tällä tavalla 

löytämättä. Varsinkin etsittäessä uudempaa kirjallisuutta jostain aiheesta, asiasanat ovat erittäin 

tarpeellisia. Kun haen Aurorasta teoksia esimerkiksi vinkkikioskia tai näyttelyä varten, haen usein 

monella eri asiasanalla (esim. ”tasa-arvo”, ”sorto”, ”syrjintä” – on tyypillistä, että joutuu hakemaan 

myös haettavan asian vastakohdalla)…”

”Tietopalvelu on hyvin haastavaa ilman kunnollista asiasanoitusta, joten asiasanoituksen merkitystä 

ei voi liikaa korostaa. Tärkeää vaikka näkymätöntä työtä!”

”Muutenkin asiakaspalvelussa Auroran asiasanoituksesta on paljon hyötyä, jos asiakas ei etsi mitään tiettyä

kirjaa vaan teoksia jostakin aihealueesta. Tällöin haen teoksia kokeilemalla eri asiasanoja, joita tarvittaessa 

katson myös Fintosta. Kokoelmatyössä, esimerkiksi jos muut kirjastot tai osastot tarjoavat aineistoa meille 

tieto-osastolle, voin asiasanoituksen avulla tarkistaa, paljonko meillä on jo kokoelmissa vastaavia kirjoja. 

Toisaalta kaikkea aineistoa, kuten vanhoja varastokirjoja, ei ole asiasanoitettu, joten ne eivät välttämättä 

näy haussa. Koska asiasanojen käytössä ja valinnassa on joskus muutenkin vaihtelua, aineistoa etsiessä 

kokeilen yleensä useampaa asiasanaa, jotta mahdollisimman moni aihetta käsittelevä teos löytyy.”



Metatiedon tiet•2.



Vuonna 2017 yleisiin kirjastoihin hankittiin
1.403 984 nidettä suomenkielistä kirjallisuutta.

Suomenkielistä kirjallisuutta lainattiin kirjastoista 
61.074 450 kertaa.

Uuden kirjastolain myötä varausmaksu poistui,
joten paineet saada uusi aineisto mahdollisimman
pian lainattaviksi kasvoivat.

Lähde: tilastot.kirjastot.fi

Osa noutoa odottavista varauksista Turun pääkirjastossa tammikuussa 2019. Kuva Kaisa Hypén.



Niteitä kirjastossa: TKU (10)
Tilattu

Tekijä: Nelson, Maggie kirjoittaja

Nimeke: Sinelmiä.

Kustantamo/Vuosi:

Laajuus: 120 sivua ; nide

Kieli: suomi

Aineistolaji: Teksti

Julkaisutyyppi: Kirjat

Kansikuva

Kuvaus

Muu standardinumero: 978-951-52-4713-1

Niteitä kirjastossa: PK (1), TKU (19)

Hyllypaikka: 86.53 (1)

Tekijä: Nelson, Maggie, kirjoittaja.

Nimeke: Argonautit / Maggie Nelson ; suomentanut Kaijamari Sivill.

Kustantamo/Vuosi: Helsinki : S&S, 2018. : Scandbook

Laajuus: 207 sivua ; 19 cm ; nide

Kieli: suomi, englanti

Aineistolaji: Teksti

Julkaisutyyppi: Kirjat

ISBN: 978-951-52-4351-5 sidottu

Luokka (YKL): 86.53 ; 30.12 ; 14.4 ; 99.1

Asiasana (henkilö): Nelson, Maggie. ; Dodge, Harry.

Asiasana: kirjailijat ; rakkaussuhde ; sukupuolivähemmistöt ; sukupuolenkorjaus ; 

sukupuoli-identiteetti ; raskaus ; äitiys ; perheet ; kirjailijat Yhdysvallat

Asiasana (maantiet.): Yhdysvallat

Asiasana (genre): muistelmat

Yhtenäistetty nimeke: The argonauts, suomi

Kansikuva

Kuvaus

Huom. sisällöstä/tiivistelmä: Miten olla radikaali ja onnellinen, kysyy Maggie Nelson, joka kirjoittaa omasta 

elämästään tässä rajoja rikkovassa kirjassa mitään kaihtelematta. Kirjailija antaa henkilökohtaisen historiansa 

käydä vuoropuhelua rakkautta, halua, identiteettiä, sukupuolta, avioliittoa, taidetta ja lastenkasvatusta koskevien 

teorioiden kanssa tavalla, joka tekee näkyviksi rajat, joita rakkaudelle asetetaan. Tarinan keskiössä on

vastaansanomaton rakkaus muunsukupuoliseen taiteilijaan, Harry Dodgeen, joka samaan aikaan, kun Nelson itse 

odottaa ensimmäistä lastaan, aloittaa testosteronihoidon. Kuten kreikkalaisen mytologian Argo-laivalla purjehtijat, 

argonautit, pitkän matkansa aikana osa osalta rakentavat laivan kokonaan uudelleen mutta saavuttavat sataman 

samannimisellä laivalla, mekin purjehdimme elämän ja rakkauksien läpi säilyttäen nimemme ja identiteettimme mutta 

vähä vähältä kokonaan muuttuen.

Tekijäkumppani: Sivill, Kaijamari, kääntäjä.

EAN: 9789515243515

Ennakkotietue

Rikastettu tietue



Ennakkotietue

- aineistotoimittajalta valintalistojen / 

tilauksen yhteydessä

- mahdollistavat aineiston varaamisen 

ja lainaamisen, edellyttää luokan ja 

pääsanan määrittelyn

Rikastettu tietue

- välttämätön monipuolisen tiedonhaun ja 

tiedon linkittämisen kannalta

- rikastaminen

- kirjastot kuvailevat omana työnään

- ostavat kaupallisen palvelun tuottajan 

kuvailutietoja

- siirtävät kuvailutietoja toisten kirjastojen 

järjestelmistä

- toimivat metatietovaranto Melindan

sisällöntuottajina ja hyödyntäjinä

Kirjastot

Melinda / 
Fennica

Kaupallinen 
palvelun 
tuottaja

paljon päällekkäistä työtä ja turhia kustannuksia

prosessin hitautta, datan siirtelyä järjestelmästä 

toiseen, kokonaisuus vaikeasti hahmotettava ja 

hallittava



Kuvailusäännöstö RDA, Resource Description and 

Access

• Määrittelee, mitä ominaisuuksia aineistosta kuvataan, miten kuvataan

Formaatti MARC21

• Metatiedon tallennus, ”koodaus”

Sisällönkuvailu

• Luokitukset, esim. YKL

• Asiasanastot, ontologiat

Toimijakuvailu

Metatiedon tuottamisen välineet

https://finto.fi/fi/
http://marc21.kansalliskirjasto.fi/
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=44237151
https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu


Kuvailutyössä noudatetaan kansainvälisiä standardeja, 
jotta tietueet ovat vaihtokelpoisia ja yhteentoimivia.

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu

- tarjoaa kansainvälisten kuvailusääntöjen suomenkieliset 
käännökset, linjaukset ja lisäohjeistukset

- antaa sääntöihin liittyvää neuvontaa, tiedotusta ja koulutusta
- koordinoi kuvailun asiantuntijaryhmien työtä

- Kuvailustandardiryhmä
- Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä KUMEA
- Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä
- Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä

http://www.rda-rsc.org/europe
http://www.rda-rsc.org/europe
https://www.ifla.org/cataloguing
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Palvelun+kuvaus


Kokonainen ONIX-viesti näyttää seuraavanlaiselta
(tuotetietueiden sisältö on jätetty pois esimerkistä): 

Esimerkki käyttäen XML-elementtien koko nimiä

<?xml version="1.0"?>
<ONIXMessage release="3.0">
<Header>

<viestin otsikko-osan tietoelementit> 
</Header>
<Product>

<ensimmäisen tuotetietueen ja tuotteen tunnisteet>
<osio 1, Tuotteen bibliografinen kuvaus>
<osio 2, Markkinointiaineisto>
<osio 3 (content detail), ei suomalaisessa sovelluksessa>
<osio 4, Julkaisutiedot ja myyntirajoitukset>
<osio 5, Tuotteeseen liittyvät aineistot> 
<osio 6, Välitystiedot> 

</Product>
<Product>

<toiseen tuotteeseen liittyvät tiedot> 
</Product>
</ONIXMessage>

http://www.onixkeskus.fi/

http://www.onixkeskus.fi/


Kenen metatieto?•3.



Ei ole kirjastoa ilman metatietoa

- ns. pitkä häntä, ylläpidetään laajoja ja ajallisesti syviä 

kokoelmia

- uusien aineistolajien myötä myös metatiedon tarve kasvaa, 

esim. e-kirjat

- kirjastoissa metatiedon tuotantoa halutaan vähentää, koska 

resursseja tarvitaan muuhun toimintaan

Turun kaupunginkirjaston vanhinta, ns. kansankirjaston kokoelmaa. Kuva Kaisa Hypén.

Metatiedon tuotantoprosessi pitäisi

kokonaisuudessaan ajatella uusiksi

- päällekkäisen työn, datan siirtelyn ja kustannusten 

karsiminen

- metatieto tuotetaan siellä, missä aineisto julkaistaan

- arvoketju, jossa muut metatiedon käyttäjät voivat rikastaa 

tietoja tarpeidensa mukaisesti ja jossa voidaan hyödyntää eri 

osapuolten vahvuuksia



- Lisätä kirjan kiinnostavuutta, lukuintoa, kirjan myyntiä ja lainausta

- Välttää päällekkäistä työtä, selkiinnyttää rooleja ja vastuita 

metadatan tuotannossa

- Hyödyntää osapuolten asiantuntemusta ja erilaisia vahvuuksia

- Kehittää meta- ja käyttäjätiedon data-analyysimenetelmiä 

päätöksenteon pohjaksi

- Tuoda sisällöt keskiöön, räätälöidä suositteluja, huomioida erilaiset 

lukijaprofiilit

- …

Yhteiset intressit?



Jean Carol Godby:  A Crosswalk from ONIX Version 3.0 for Books to MARC 21 

OCLC Research 2012

Eri tiedontallennusformaatit, uhka vai mahdollisuus?

https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2012/2012-04.pdf




Metatieto kriittinen kirjaston ja kirja-alan toiminnan sekä 

kulttuuriperinnön säilyttämisen ja välittämisen kannalta

→ omistajuus ja hallinnointi omissa käsissä

Metatiedon pitää olla standardinmukaista ja 

vaihtokelpoista

Metatieto tuotetaan linkitettynä datana, funktionaalisen 

kuvailun malli

→ työnsäästö

→ metatietoa voidaan yhdistää verkon muihin sisältöihin 

METADATA TÖIHIN!

Kirjallisuuden verkkopalvelu Kirjasammon mainosjuliste, mainostoimisto Dimmi 2010.






