
Tanssii metadatan kanssa
TV-sarjojen sisällönkuvailu Kansallisessa 

audiovisuaalisessa arkistossa

Eeva Savolainen
KAVA

Radio- ja tv-arkisto
eeva.savolainen@kava.fi



Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

• Suomen elokuva-arkisto 1957-2008
• Radio- ja tv-arkistointi 2008 (Kulttuuriaineistolaki) > SEA:sta

KAVA
• Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus 2014 > KAVA:sta KAVI

(Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) 
– Elokuva
– Radio ja tv
– Mediakasvatus ja kuvaohjelmaluokittelu 



Radio- ja tv-arkisto

• Digitaalisen ohjelmavirran tallennus
– 2009 alk. ”edustava otos”
– Keskeiset kotimaiset kanavat kokonaisuudessaan, muilta 

viikon näyte, v. 2013 
• 13 tv-kanavaa & 16 radiokanavaa kokonaisuudessaan
• n. 100 kpl viikon näytteitä

– Ritva-tietokanta
• Alkuperäistasoisena talletettavat ohjelmat

– Muilla kuin Ylen kanavilla lähetetyt laissa määritellyt 
ohjelmatyypit, esim. dokumentit, draama

– Tenho-tietokanta



Ritva-tietokanta

• Ohjelmia (ml. uusinnat) 11/2013: 
– 5,2 milj., kartunta n. 1 milj. / vuosi 

• Sarjoja 10/2013
– 6654 kpl, kotimaisia arviolta 25 % (1664 kpl)

• Kotimaisten sarjojen sisällönkuvailu 
– alkoi 04/2013
– puolessa vuodessa luetteloitu n. 30 % 26.9.2012 

järjestelmässä olleista kotimaisista sarjoista



Keskeisimmät metadatalähteet
• Venetsia

– Suurten mediatalojen yhteinen 
ohjelmatietojärjestelmä

– Yle, MTV, Nelonen Media, FOX, Radio Nova
• EPG

– Electronic Program guide
• Finnpanel

– TV-katselun ja radiokuuntelun mittaus
• Yle

– Tekijät ja yhtiöt



Venetsia, EPG, Finnpanel
Venetsia EPG Finnpanel

Ohjelman nimi Ohjelman nimi Ohjelman nimi

Suunniteltu 
lähetysaika

Suunniteltu 
lähetysaika

Toteutunut
lähetysaika

Kuvaus Kuvaus

Genre Ohjelmatyyppi
(genre)

Genre

- - Katsojaluvut

(Tuotantomaa) - -

(Tuotantovuosi)

Sarjakoodi, kieli 
(fin), kesto jne.

Tekstitys, 
kuvasuhde jne.

-



Ohjelmakortti  & lähetyskortti



Metadataa saadaan myös…

• Suoraan kanavien omista järjestelmistä xml-muodossa:
– Voice Radio
– Radio Dei
– Taivas-TV 7 

• Käsityönä keräten (sähköposti, verkkosivut):
– Suuri osa viikon näyte -kanavista



Sarjojen sisällönkuvailu

• Lähtökohtana sarjakortti 

• Sarjakohtaisia kuvauksia ei saada automaattisista 
metadatalähteistä 

• Automaattinen perusmuotoistaminen (nimi) ei riitä
• Sisällönkuvailu sarjakohtaisen löydettävyyden 

parantamiseksi
• Sisällönkuvaillaan kaikki Ylen sarjat, ei-teosluonteiset 

muilla kanavilla lähetetty (teosluonteiset Tenhoon)



Sarjakortin rakenne ja sisältö



Sisällönkuvailun ohjeet ja lähteet

• Ohjeet:
– Malleja esim. KAVAn elokuvaluettelointi, ulkomaiset av-

arkistot, Yle, kotimaiset kirjastoalan
sisällönkuvailusäännöt…  

• Lähteitä:
– Ohjelmatallenne
– Automaattiset metadatalähteet (venetsia, epg)
– Tuotantoyhtiöt
– Lehdet, esim. Katso
– Internet
– Aina ei tietoa helposti saatavilla…



Tuotantovuosi ja tuotantomaa

• Tuotantovuosi
– Milloin 1.1.2013 alkava sarja tuotettu, 2012?
– ”Esitysajankohdasta päätelty”
– 2010- (milloin päättyy?) 

• Tuotantomaa
– Suomi: näkyy sarjakortin lisäksi jaksoissa > mahdollisuus 

seuloa kotimaiset massasta



Kuvaus 1

• Koto
”Sarjassa Anu Harkki askartelee ja keskustelee tunnettujen 
henkilöiden kanssa. Sarjassa laitetaan myös ruokaa.” 

• Lähde: Ohjelman katselu



Kuvaus 2
”Kotikatu on kaikkien aikojen pitkäaikaisin suomalainen draamasarja. Sarjan 
ensimmäinen osa esitettiin elokussa 1995. 

Kotikadun tapahtumat lähtevät käyntiin tilanteesta, jossa Pertti Mäkimaa ajaa 
vahingossa autolla Ninni Luotolan päälle. Ninni joutuu sairaalaan teho-osastolle. 
Hannes ja Karin Luotola saavat kuulla sairaalassa, että Ninni ei mahdollisesti kävele 
enää koskaan. Janne Mäkimaa yrittää kertoa äidilleen Eeva Mäkimaalle, mitä on 
tapahtunut, mutta Eeva ei anna Jannelle puheenvuoroa. Eeva kertoo Jannelle 
lähtevänsä työmatkalle Brysseliin ja Janne hermostuu Eevalle pahanpäiväisesti. 

Kotikadun alkaessa sarja oli perhedraama, jossa seurattiin lähinnä kahden samassa 
rapussa asuvan perheen, Mäkimaiden ja Luotoloiden elämää. Myöhemmin mukaan 
tulivat Lappeenrannasta Helsinkiin muuttaneet Partaset. 

Sarjan edetessä Kotikatu muuttui rakenteeltaan hajanaisemmaksi ja sen tapahtumat 
sijoittuivat useampien yksittäisten perheiden elämään - olivathan sarjan alkuaikojen 
lapset jo kasvaneet aikuisiksi. 

Kotikatuna toimi tuotantokauteen 2004-2005 asti Helsingin Korkeavuorenkatu 
Johanneksen kirkon kohdalla, kunnes kotikatulaiset muuttivat Helsingin Kallioon, 
Agricolankadulle.”



• Syksyllä 2008 vaihtunut vastaava tuottaja Marko Rauhala kertoi saaneensa 
tehtäväksi tuoda Kotikadun nykyaikaan. Keväällä 2009 sarjaan lisättiin uusia nuoria 
henkilöhahmoja ja vanhoille hahmoille kirjoitettiin yllättäviä juonenkäänteitä. 
Uuden tuottajan tekemät muutokset aiheuttivat paljon keskustelua ja saivat 
negatiivisen vastaanoton – sarjan "pelastamiseksi" tehtiin jopa adressi. Rauhalan 
tekemät uudistukset kuitenkin onnistuivat, sillä sarjan katsojaluvut nousivat. 

• Syksyllä 2010 Kotikadun tuottajaksi palkattiin Marina Meinander, jonka tehtävänä 
oli palauttaa Kotikatuun jälleen piirteitä "vanhasta Kotikadusta". 

• Kotikatua tehtiin 7,5 vuotta, yhteensä 576 jaksoa. Sarjan ensimmäinen osa 
esitettiin elokuussa 1995. Sarjan viimeinen jakso nähtiin 8. päivä joulukuuta 2012. 
Lopettamispäätöstä perusteltiin draamatuotannon uudistuksella. 

– (Lähteinä Wikipedia, Iltalehti, Ylen Kotikatu-blogi)

• Sarjan luonne ja käytettävissä olevat lähteet vaikuttavat
• Kuvauksen rakenne pitkässä draamasarjassa: johdanto – sisältö – tausta 



Asiasanat 
• Kimmo (draama)

– ihmissuhteet ; ystävyys ; parisuhde ; elämänhallinta ; Suomi ; 2010-
luku

• Agricolan jalanjäljillä (asia)
– henkilöhistoria ; uskonpuhdistus ; suomen kieli ; Agricola, Mikael ; 

keskiaika 
• Hemmo Hölmöläinen (lastenohjelma)

– kansantarinat ; satuolennot ; hölmöläiset
• Eden pihaklubi (lifestyle)

– harrastukset ; liftaus ; pihat ; puutarhat ; puutarhataide ; rakennettu 
ympäristö

• Elisabeth kohtaa (keskustelu)
– kansainvälisyys ; kansainvälinen politiikka ; konfliktit ; julkisuuden 

henkilöt ; rauhantyö ; ihmisoikeudet 

Genrejä ei asiasanoina! = 
RTVA-genre?



Henkilöt ja yhtiöt
• Henkilöt

• Lisätään ”keskeiset tekijät”
– Kuinka monta? Mitkä tekijyydet keskeistä missäkin?

• Tekijät vaihtuvat
– esim. Tanssii tähtien kanssa ja vaihtuvat juontajat 

• Kohdehenkilö vai linkitettävä esiintyjä?
– esim. Mikkosten maailma ja Nina Mikkonen

• Yhtiöt
• Lisätään teosluonteisiin muilla kuin Ylen kanavilla lähetettyihin, 

projektiluonteisesti myös muihin
• Yhtiöt vaihtuvat

– Samaa sarjaa tuottanut eri aikoina eri yhtiö / yhtiö vaihtanut 
nimeä tai yhdistynyt toiseen yhtiöön



Muita pähkinöitä

• Mitä tietoa mihinkin kenttään?
– toistaiseksi ei omia kenttiä: formaattiin perustuminen, 

sarjan historia, palkinnot
• Genret

– automaattiset genret eivät palvele tiedonhakua, esim. 
”asiaohjelmat” vaatisi hienojakoisemman erittelyn = RTVA-
genre?

• Järjestelmän rajoitukset
– esim. ulkoasu, linkitysten lähdetiedot, sarjojen keskinäinen 

linkitys (Olgan kotona vs. Liv & Learn: Olgan kotona)  



Tanssi jatkuu… 

• Sisällönkuvailuihin palattava uudestaan ja uudestaan, sillä
– tekijät vaihtuvat
– sarja voi muuttua ajan mittaan (sisältö, rakenne)


