
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä                                      TOIMINTAKERTOMUS 2020

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.

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä julkaisee uutiskirjeen 1-2 kertaa vuodessa.

Ryhmän jäsenet 2020

· Mirja Anttila, Kansalliskirjasto
· Mari Ekman, Rovaniemen kaupunginkirjasto
· Maria Forsén, Åbo Akademin kirjasto
· Taru Fröjdholm, Centria-kirjasto
· Ilkka Haataja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto
· Liisa Hilander, Turun yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)
· Outi Hintikka, Suomen kirjastopalvelu Oy  (asiantuntijajäsen)
· Ilona Lindfors, Kansalliskirjasto (sihteeri)
· Katriina Tiainen, Tilastokirjasto
· Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto
· Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Toiminta vuonna 2020

Ryhmä kokoontui vuonna 2020  yhdeksän kertaa, joista ensimmäinen oli päivän kestänyt
lähikokous.  Muut kokoukset olivat etäkokouksia.
Ryhmä osallistui kansallisten kuvailuryhmien yhteisin kokouksiin/työpajoihin 8.9.2020 ja
3.11.2020.
Kuvailuryhmien yhteistyöhön liittyvät lisäksi kuvailuryhmien puheenjohtajien yhteiset
kokoukset, joita on ollut viisi vuoden 2020  aikana. Puheenjohtaja on osallistunut myös
KAM-kuvailuryhmän kokouksiin.

Ryhmä on tuottanut esityksiä tai osallistunut esitysten tuottamiseen kansallisissa
kirjastosektorin tilaisuuksissa seuraavasti:

· AMKIT-konsortion webinaari 13.2.2020, Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston
kirjasto

· Tiedonhallinnan ohjausryhmä 4.3.2020, Mirja Anttila, Kansalliskirjasto



Ryhmän laatimaa Sisällönkuvailuopasta on päivitetty ottaen huomioon muiden
kuvailuryhmien laatimat suositukset.

Ryhmä on tutustunut automaattiseen sisällönkuvailuun ja seuraa sen laatua.

Ryhmä on jatkanut edellisenä vuonna alkanutta keskustelua paikannimien merkitsemisestä.

Ryhmä on  antanut ratkaisuehdotuksia kentältä tulleisiin sisällönkuvailuun liittyviin
kysymyksiin. Näitä ovat  esimerkiksi lisätyn todellisuuden (aineistoon sisältyvä QR-koodi),
pseudotieteellisen aineiston luokittaminen ja KAM-kuvailuryhmälle annettu suositus
korona-ajan aineiston kuvailuun.

Ryhmä on käsitellyt Fennican UDK-luokituksen haasteita ja tulevaisuutta.

Muiden kuvailuryhmien kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä ja tarkkailtu eri
kuvailuympäristöjen ja –järjestelmien mahdollisesti tuottamia ongelmia siirryttäessä
Voyagerista uusiin järjestelmiin.

Ryhmän työryhmien toiminta:

· Lajityyppi- ja muotosanastotyöryhmä (Mirja Anttila, Maria Forsén, Ilkka Haataja,
Liisa Hilander ja Ilona Lindfors; asiantuntijajäseninä Marjut Puominen ja Auli Hoffren,
Kumean edustajana Anna Viitanen). Ryhmä on päivittänyt SLM-sanastoa ja pohtinut
sanaston hierarkiaa. Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa.

· Fiktiivisen aineiston työryhmä (Mari Ekman, Ilkka Haataja ja Jaakko Tuohiniemi;
asiantuntijajäseninä Outi Hintikka ja Marjut Puominen). Ryhmä on mm. keskustellut
ketjutuksesta luopumisen mukanaan tuomista haasteista. Ryhmä on kokoontunut
vuoden aikana kolme kertaa.

· UDK-työryhmä (Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi ja Tarja Turunen;
asiantuntijajäsenenä Jarmo Saarikko).  Supistettuun UDK:hon on tehty yksi
termikorjaus. Vuoden lopulla supistettuun UDK:n kotisivu siirrettiin Finton
asiakaswikiin ja Suomen UDK:lle tehtiin oma kotisivu. UDC:n seuraava versio on
suunniteltu ilmestyväksi vuonna 2021. Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana yhden
kerran.


