
 

 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä TOIMINTAKERTOMUS 2019 

Ryhmän tehtävänä on 

 kehittää sisällönkuvailuun, sanastoihin ja luokituksiin liittyviä ohjeita ja käytäntöjä 

 toimia kirjastoverkon yhteisenä foorumina, jossa jaetaan kokemuksia ja kehitetään 

yhteisiä pelisääntöjä ja rakenteita 

 tuottaa tietoa kirjastoverkolle päätöksenteon tueksi 

Viestintä 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmällä on sähköpostilista, joka on tarkoitettu 

sisällönkuvailuasioiden tiedottamiseen ja keskusteluun. Listan nimi on siskuvailu-lista 

(@helsinki.fi). Listalle toivotaan yliopistokirjastojen, yleisten kirjastojen, erikoiskirjastojen ja 

ammattikorkeakoulukirjastojen sisällönkuvailijoita. 

Ryhmällä on asiakaswiki, josta löytyvät ryhmän ja työryhmien kokousmuistiot, linkki 

Ryhmän jäsenet 2019 

 Mirja Anttila, Kansalliskirjasto 

 Hannele Dahl, Museoviraston kirjasto 

 Mari Ekman, Rovaniemen kaupunginkirjasto 

 Maria Forsén, Åbo Akademis bibliotek 

 Taru Fröjdholm, Centria-kirjasto 

 Ilkka Haataja, Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia 

 Liisa Hilander, Turun yliopiston kirjasto 

 Outi Hintikka, Suomen kirjastopalvelu Oy (asiantuntijajäsen, tauolla 08/2018 - 
05/2019) 

 Susanne Holmlund, Tritonia (lopettanut 25.9.2019) 

 Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto 

 Satu Niininen, Kansalliskirjasto (sihteeri) 

 Katri Riiheläinen, Suomen kirjastopalvelu Oy (asiantuntijajäsen, Outi Hintikan 
sijaisena 08/2018 - 05/2019) 

 Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto 

 Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja) 
 
Toiminta vuonna 2019 
 
Ryhmä kokoontui vuonna 2019 10 kertaa, joista kaksi kertaa oli päivän kestäneitä 
lähikokouksia. Muut kokoukset olivat skype-kokouksia. 
Ryhmä osallistui kansallisten kuvailuryhmien yhteisiin kokouksiin/työpajoihin 13.2.2019 ja 
19.11.2019. 
Kuvailuryhmien yhteistyötä on lisännyt lisäksi kuvailuryhmien puheenjohtajien yhteiset 
kokoukset vuoden aikana. 
Ryhmä on tuottanut esityksiä tai osallistunut esitysten tuottamiseen kansallisissa 
kirjastosektorin tilaisuuksissa seuraavasti 
 
 



 

 

 AMKIT-metatietotyön webinaari 14.2.2019  
o Siskun esittely – Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto 

 Melinda-päivä 16.5.2019  
o Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän terveiset – Tarja Turunen, Itä-

Suomen yliopiston kirjasto 

 Melinda Talonmies-extra 25.4.2019  
o Mitä kuvailussa muuttuu? – Mirja Anttila, Kansalliskirjasto 

 Kuvailun tiedotuspäivä 22.10.2019  
o Miten RDA-kuvailun tuomat kuvailumuutokset vaikuttavat fiktiivisen 

aineiston kuvailuun? – Outi Hintikka, Suomen kirjastopalvelu Oy 
o Kaunokista KAUNOon- Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto 
o Tiedonhaun näkökulma – Henriikka Kokki, Celia 

 
Ryhmä on ollut mukana YSAsta YSOon siirtymiseen liittyvien asioiden suunnittelussa ja 
kommentoinnissa, osallistuen YSAsta ja Allärsista YSOon konversioyhteistyöryhmän 
toimintaan. 
Ryhmän laatima Sisällönkuvailuopas on uudistettu huomioiden YSOn käyttöönoton tuomat 
muutokset sisällönkuvailuun sekä fiktioaineistotyöryhmän ja musiikin metatiedon 
asiantuntijaryhmän laatimat suositukset. 
Ryhmä on tehnyt pyynnöstä esityksen ajanjakson kuvailusta RDA-linjauksissa. 
Ryhmä on antanut ratkaisuehdotuksia kentältä tulleisiin sisällönkuvailuun liittyviin 
kysymyksiin. 

 
 
Ryhmän työryhmien toiminta: 
 

 Lajityyppi- ja muotosanastotyöryhmä (Mirja Anttila, Ilkka Haataja, Maria Forsén, Liisa 
Hilander ja Satu Niininen; asiantuntijajäseninä Marjut Puominen ja Auli Hoffren). 
Ryhmä on päivittänyt SLM-sanastoa, huomioiden erityisesti YSO konversion 
herättämät kysymykset. Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa. 

 Fiktiivisen aineiston työryhmä (Mari Ekman, Ilkka Haataja ja Jaakko Tuohiniemi; 
asiantuntijajäseninä Outi Hintikka ja Marjut Puominen). Ryhmä on tarkistanut ja 
täydentänyt Sisällönkuvailuopasta vastaamaan fiktioaineiston kuvailutarpeita. 
Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana neljä kertaa. 

 UDK-työryhmä (Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi, Tarja Turunen; 
asiantuntijajäsenenä Jarmo Saarikko.) Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa tänä 
vuonna. Supistettua UDK:ta on päivitetty ja korjattu kirjoitusvirheitä. Odotetaan 
UDCS:n uuden linkitetyn datan version julkaisemista. 

 


