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Ennen luettelointia
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• Aineiston vastaanottohetki kriittinen

• Aineistosta tulisi saada talteen mahdollisimman paljon kontekstitietoa
o Aineiston valmistaja, omistaja, käyttäjä
o Aineiston (käyttö)historian vaiheet
o Kuka, mitä, missä, milloin, miksi

• Kontekstuaalisen tiedon määrä ja laatu myös kokoelmien vastaanoton kriteerinä

• Jo aiemmin vastaanotetulle aineistolle voi esittää kysymyksiä haastattelemalla
informantteja ja tekemällä tutkimusta



Luetteloinnin tasot
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• Tunnistusluettelointi
o Luetteloidaan objektista se tieto, mitä on lahjoitusvaiheessa kerätty ja mitä pystytään

objektia tarkasteltaessa havainnoimaan (materiaalit, fyysiset mitat, leimat ja merkinnät)
o Pyritään tuottamaan objektista tiedollisesti mahdollisimman selkeä ja eheä kokonaisuus

liittäen siihen ne tiedot, jotka objektista luettelointihetkellä on olemassa
o Yleisimmin käytössä oleva metodi, luetteloinnin perustaso

• Tutkimusluettelointi
o Perehdytään objektiin ja sen kontekstiin syvällisemmin
o Hankitaan tietoa lähdeaineistojen, arkistojen, tutkimuskirjallisuuden, haastatteluiden ja

tiedonkeruuprojektien myötä
o Perusteellista ja aikaa vievää työtä, harvoin mahdollista toteuttaa
o Usein näyttelyhankkeiden yhteydessä tehtävää työtä



Keskeisiä huomioitavia asioita
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• Asiasanoitus
o Asiasanoitus on keskeinen elementti ja työkalu aineiston löydettävyyden ja saavutettavuuden

kannalta
o Asiasanoittamalla objektin se on mahdollista liittää osaksi laajempia kulttuurisia,

yhteiskunnallisia ja inhimillisiä teemoja
o On olemassa erilaisia yleisiä asiasanastoja ja rajatumpia erikoissanastoja
o Laajimmin on käytössä YSO – Yleinen suomalainen ontologia
o Vapaat asiasanat sellaisille ilmiöille, jotka ovat erikoisalaa tai niin tuoreita, ettei niille ole

asiasanoja
o Asiasanoitettaessa objektia pitäisi pystyä miettimään erilaisia näkökulmia/ temaattisia

tulosuuntia objektiin. Mistä objekti kertoo, mitä teemoja se edustaa, mistä asioista se kertoo?
o Asiasanojen oikea lukumäärä per objekti? Riittävästi, mutta ei liikaa



YSO – Yleinen suomalainen ontologia
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• Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva
ontologia. YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja
käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun
kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia

• YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille
yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-
kokonaisuussuhteita

• Paikannimet sisältyvät erilliseen YSO-paikat-sanastoon.

• Ylläpitäjänä Kansalliskirjasto

• https://www.kiwi.fi/display/Finto/YSO+-+Yleinen+suomalainen+ontologia



Esineiden luettelointi
• Esineitä luetteloitaessa tulisi kiinnittää huomioita seuraavien vähimmäistietojen

tallentamiseen:
o Esinenumero, jokaiselle esineelle oma yksilöllinen numeronsa, jonka perustella se on

tunnistettavissa/ löydettävissä
o Historiatiedot, kirjataan ylös kaikki mitä esineestä ja sen käytöstä tiedetään
o Kuvailutiedot, fyysiset tiedot, materiaalit, mitat, merkinnät
o Sijaintitiedot, missä esine museossa sijaitsee

• Valokuvaaminen
o Esineestä tulisi ottaa selkeät kuvat, joista ilmenee esineen kolmiulotteinen olomuoto ja

ulkoasu. Ota lisäkuvia esineessä olevista merkinnöistä, leimoista jne.
o Vähimmäistietojen ja valokuvien avulla esineestä on mahdollista muodostaa kuva ilman, että

sitä pitää aina hakea säilytyspaikaltaan
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Valokuvien luettelointi
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- Valokuvia on perinteisesti luetteloitu kuvasisältölähtöisesti, usein huomioimatta
valokuvan esineluonnetta

Luettelointitavan kolme tasoa:
• perusluettelointi

o vähimmäistaso
o käytetään yleisesti tunnettuja käsitteitä, eikä ammattikäsitteitä esim. lasinegatiivi vs. märkälevyt

tai kuivalevyt

• kulttuurihistoriallinen luettelointi
o sisällönkuvailun apukysymyksenä esim. mistä asioista tai ilmiöistä kuva kertoo?
o YSO

• valokuvaaja- ja teoskeskeinen luettelointi
o sisällönkuvailun apukysymyksenä esim. miten valokuva on otettu? Kuinka se on sommiteltu?



Valokuvien perusluettelointi
Kuva-aineiston diaarikirjaan tai hankintaerätiedostoon vähintään merkitään:
• saapumisajankohta (päivä, kuukausi, vuosi)
• kokoelmanumero
• valokuvaaja
• kuvausaika
• paikkakunta, josta kuvat on otettu
• materiaalityyppi (vedos, negatiivi, dia, digitaalinen kuvatiedosto)
• luovuttaja / myyjä, osoitteineen
• lahjoitus, ostoissa hinta
• huomautuksia (esim. tekijänoikeus tai muu käyttörajoitus)
• linkki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18rOIX3QZBB9_N-

gwYi0FB_wCFn9uY5bNbDehreAjEzQ/edit#gid=533752713
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Siiri-luettelointi
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• Luetteloinnin esimerkkinä kuva 447:639
o perusluettelointina

• Valokuvien luettelointiohje: https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-
kokoelmapalvelut/Julkaisut/museoiden-luettelointiohje-valokuva.pdf
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