
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä TOIMINTAKERTOMUS 2017

Ryhmän tehtävänä on

• seurata sisällönkuvailun mahdollisuuksien kehittymistä sekä niiden soveltamista kirjastoissa
• toimia kirjastoverkon yhteisenä foorumina, jossa jaetaan kokemuksia ja kehitetään yhteisiä
pelisääntöjä ja rakenteita
• tuottaa tietoa kirjastoverkolle päätöksenteon tueksi.

Viestintä

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmällä on asiakaswikisivu
(https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473) sekä sähköpostilista (siskuvailu-
lista at helsinki.fi), jotka on tarkoitettu sisällönkuvailuasioista tiedottamiseen ja keskusteluun.
Asiakaswikistä löytyvät ryhmän kokousten muistiot, muut ryhmän laatimat dokumentit sekä
päivitetty sisällönkuvailuohje. Ryhmän sisäistä viestintää varten on olemassa wiki-alue.

Ryhmän jäsenet 2017

• Mirja Anttila, Kansalliskirjasto (sihteeri)
• Hannele Dahl, Museoviraston kirjasto
• Maria Forsén, Åbo Akademis bibliotek
• Ilkka Haataja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto
• Liisa Hilander, Turun yliopiston kirjasto 9.8.2017 -
• Outi Hintikka, BTJ (asiantuntijajäsen)
• Susanne Holmlund, Tritonia, Vaasa 6.2.2017 – hänen sijaisenaan Ellinor Hjerpe, Tritonia
15.9.2017 – 31.12.2017
• Arto Ikonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto – 6.2.2017
• Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
• Henna Paajala, Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto
• Irene Piippola, Rovaniemen kaupunginkirjasto
• Katri Rintamäki, Tritonia, Vaasa – 6.2.2017
• Kaisa Saikkonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto 3.2.2017 – 28.4.2017
• Jaana Taylerson, Turun yliopiston kirjasto – 15.9.2017
• Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto
• Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)

Toiminta vuonna 2017

Ryhmä kokoontui vuonna 2017 aikana kaikkiaan 22 kertaa, joista neljä kertaa oli päivän
kestäneitä lähikokouksia. 18 kokousta oli n. tunnin Skype-kokouksia, joissa työstettiin
päivitettävää sisällönkuvailuohjetta. Näistä ei ole erillistä muistiota vaan käsitellyt asiat
päivitettiin sisällönkuvailuohjeeseen.
Ryhmä osallistui kansallisten kuvailuryhmien yhteiseen ”Kuvailun keventäminen” -työpajaan
26.9.2017.
Kuvailuryhmien yhteistyötä on lisännyt kuvailuryhmien puheenjohtajien yhteiset kokoukset
vuoden aikana.



Ryhmäläisten tuottamia esityksiä ja osallistumisia:
· Melinda-päivä 5.4.2017: ”Päivitetty sisällönkuvailuohje” Jaakko Tuohiniemi
· Automaattisesti parempi? - Sisällönkuvailun automatisoinnin mahdollisuuksia –

tapahtuma 4.5.2017: ”Konetta vastaan - sisällönkuvailun tulevaisuudesta” - Mirja Anttila
· Kuvailun tiedotuspäivä 27.9.2017: aamupäivän puheenjohtaja Tarja Turunen
· Kirjastoverkkopäivien 24.10.2017 työpaja: ”Mikä ja miten on kyllin hyvin?

Sisällönkuvailutyöpaja ihmisille ja roboteille Osa 1: Uusi, laajennettu sisällönkuvailuohje”
koko ryhmä

Ryhmän työryhmien toiminta:
· Lajityyppi- ja muotosanasto työryhmä on edistänyt lajityyppi- ja muotosanaston

muodostamista ja julkaisemista.
· Fiktiivisen aineiston työryhmä on huomioinut fiktiivisen aineiston näkökulman

uudistetussa sisällönkuvailuohjeessa/oppaassa.
· UDK-työryhmä on edistänyt UDC summaryn suomentamisen jatkamista.

Ryhmä on julkaissut uudistetun sisällönkuvailuohjeen/oppaan Kirjastoverkkopäivillä 24.10.2017.
Opas kattaa kaiken kirjastoaineiston sisällönkuvailun ja huomioi niin asiasanoituksen,
luokituksen kuin muitakin sisällönkuvailun välineitä.

Lisäksi ryhmä on Kansalliskirjaston pyynnöstä laatinut lausunnon YSOn käyttöönotosta ja tehnyt
ehdotuksen Kansalliskirjastolle teosauktoriteettien tuottamisesta. Ryhmä on tehnyt ehdotuksia
sisällönkuvailutiedon näkymisen lisäämiseksi ja hyödyntämiseksi tiedonhaussa Finna-
ympäristössä.

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän toimikausi tällä kokoonpanolla päättyy vuonna 2017.


