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Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous 25.1.2018 
 
Paikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo, kokoushuone 2024 

Läsnä: Tarja Turunen (pj), Mirja Anttila (sihteeri), Hannele Dahl, Maria Forsén, Ilkka Haataja, 
Liisa Hilander, Outi Hintikka, Satu Niininen, Tarja Mäkinen, Jaakko Tuohiniemi, Marja-Liisa 
Seppälä (kohdan 8. aikana) 

Poissa: Taru Fröjdholm, Susanne Holmlund 

 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17. 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esityslista hyväksyttiin.  
 
3. Ryhmän kokoonpano 

Käytiin esittelykierros. Amk-kirjastojen edustajaksi ryhmään on nimetty Taru Fröjdholm ja 

yleisten kirjastojen edustajaksi Mari Ekman. Erikoiskirjastoista oli ehdotettu, että sektorilla 

voisi olla kaksi edustajaa ryhmässä, mutta toista ei ole vielä nimetty. Sovittiin, että kahteen 

alatyöryhmään kuuluva Marjut Puominen kutsutaan mukaan seuraavaan koko ryhmän 

kokoukseen. 

Tällä toimikaudella ryhmään kuuluvat:  

Mirja Anttila (Kansalliskirjasto) 

Hannele Dahl (Museoviraston kirjasto) 

Mari Ekman (Rovaniemen kaupunginkirjasto) 

Maria Forsén (Åbo Akademis bibliotek) 

Taru Fröjdholm (Centria-kirjasto) 

Ilkka Haataja (Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto) 

Liisa Hilander (Turun yliopiston kirjasto) 

Outi Hintikka, BTJ (asiantuntijajäsen) 

Susanne Holmlund (Tritonia)  

Tarja Mäkinen (Kansalliskirjasto) 

Satu Niininen (Kansalliskirjasto) 

Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto) 

Tarja Turunen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) 

4. Puheenjohtajan ja sihteerien valinta 
 
Tarja Turunen jatkaa ryhmän puheenjohtajana. Sihteeriksi valittiin Satu Niininen. 
 
5. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän työryhmien kokoonpanot ja tilannetiedot 
 
Genresanastotyöryhmä: Ryhmään kuuluvat Mirja Anttila, Maria Forsén, Ilkka Haataja, Liisa 

Hilander, Outi Hintikka, Marjut Puominen ja Satu Niininen. Ryhmän nimenä on jatkossa 

Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä. 
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Kauno-ontologiasta poimitut fiktioaineiston lajityyppitermit on käyty läpi ryhmän 

kokouksissa. Maria on tarkistanut ruotsinkielisiä termimuotoja. Pyritään saamaan sanasto 
julkaisuvalmiiksi kevään aikana. 

Fiktiivisen aineiston työryhmä: Ryhmään kuuluvat Mari Ekman, Ilkka Haataja, Outi 

Hintikka, Marjut Puominen ja Jaakko Tuohiniemi. Ryhmän nimenä on jatkossa 

Fiktioaineistotyöryhmä. Outi Hintikka toimii ryhmän vetäjänä. Ryhmä käy läpi 

sisällönkuvailuohjeen uudestaan fiktioaineiston sisällönkuvailun kannalta. Ryhmä myös 

vastaa sähköpostilistoilla esitettyihin fiktioaineiston sisällönkuvailua koskeviin kysymyksiin. 

Tarvittaessa kysymykset voidaan tuoda myös kokouksen käsittelyyn. Lisäksi sovittiin, että 

luodaan sisällönkuvailuryhmän sisäistä keskustelua varten oma sähköpostilista. 

UDK-työryhmä: Ryhmään kuuluvat Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi ja Tarja Turunen. Tällä 

hetkellä udc-summaryn käännöstä täydentää Jarmo Saarikon vetämä työryhmä. Tavoitteena 

on, että käännös valmistuu maaliskuun lopussa. Kokouksessa esitettiin myös kysymys, miten 

UDK käännöksen päivittäminen jatkossa tehdään. Työryhmä vie kysymyksen eteenpäin. 

6. Toimintasuunnitelma 
 
Vuoden 2018 aikana ryhmän toiminnan painopisteinä on  

 Uudistuvien sanastojen käyttöönoton valmistelu (siirtymä YSAsta YSOon, Lajityyppi- ja 

muotosanaston käyttöönotto) 

 UDC-summaryn käännöksen valmistuminen 

 RDA:n uuden version ja uusien suomalaisten linjausten kehittämiseen osallistuminen 

 Koulutuspäivän järjestäminen syksyllä mahdollisesti yhdessä Kumean ja 

Kuvailustandardiryhmän kanssa. Aiheena kuvailun sujuvoittaminen. 

 Sisällönkuvailuohjeen ylläpito ja jalkauttaminen 

Ryhmä tekee yhteistyötä muiden kuvailuryhmien ja tahojen kanssa. 

7. Toimintakertomus 2017 
 
Käytiin läpi ja hyväksyttiin toimintakertomus. 

8. RDA-tekstiin tulevat linjaukset (Marja-Liisa Seppälä) 
 
Kohta 8. käsiteltiin kohdan 5. jälkeen aikataulusyistä. Sovittiin, että ryhmä antaa 

kommenttinsa linjauksiin 13.3. pidettävään Kuvailustandardiryhmän kokoukseen mennessä. 
Lisäksi sovitaan, haluammeko ehdottaa joitakin linjauksia sisällönkuvailuohjeen pohjalta.  

9. Kuvailustandardiryhmän RDA-pohjaiset kuvailun keventämisehdotukset     

 ” Kuvailustandardiryhmä pyytää muilta kuvailun kansallisilta ryhmiltä  

(Kumealta, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmältä ja musiikkiaineistoryhmältä) 

kommentteja näihin keventämisehdotuksiin (ydinelementtilistaan ja linjauksiin) 

HELMIKUUN 2018 LOPPUUN MENNESSÄ. Lisäksi ryhmät miettivät kevään 2018 

aikana, mitä muita kuvailuprosessia sujuvoittavia toimenpiteitä voitaisiin suositella. 

Kuvailun keventämistä/sujuvoittamista käsittelevä työpaja” 

 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=78381648
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Järjestetään keventämisehdotuksista erillinen skype-kokous 9.2. klo 9.30-11.  
 
10. Muut asiat 
 

 YSA-YSO-siirtymästä järjestetään sisällönkuvailukoulutus näillä näkymin kevään 

aikana. Koulutusta valmistelemaan perustetaan työryhmä, johon Sisällönkuvailun 

asiantuntijaryhmästä osallistuu Tarja Turunen. 

 AMKIT-metatietoryhmän kehittämispäivään 15.2.2018 on pyydetty ryhmän esittelyä. 

Laaditaan esitysdiat yhteistyössä, Mirja käy pitämässä esityksen. 

 Uusi sisällönkuvailuohje: laadittiin vastaus fiktiivistä hahmoa koskevaan kysymykseen, 
vastaus lisätään myös ohjeeseen. Kerätään jatkossa myös listoilla tulleet kysymykset ja 
niihin annetut vastaukset omalle wikisivulle. 

11. Tiedotusasiat 

Ei tiedotusasioita. 

10. Seuraava kokousaika 

Sovitaan seuraava kokousaika doodlella. 

11 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40. 


