
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä                                      TOIMINTAKERTOMUS 2021 

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 2021 

 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 2021 
 
Ryhmä järjesti vuonna 2021 yhdeksän varsinaista kokousta. Lisäksi ryhmällä oli helmikuussa 
kaksi ylimääräistä kokoontumista, joissa tarkastettiin kuvailuelementtejä. Syys- ja 
lokakuussa pidettiin ylimääräiset kokoukset aiheena Paikkaryhmän tietomalli. Yhteensä on 
siis pidetty 13 kokoontumista, jotka kaikki on järjestetty etäyhteydellä. 
 
Ryhmän jäsenet ovat osallistuneet Kuvailun tiedotuspäivään 18.3., toimijakuvailuverkoston 
järjestämiin työpajoihin 5.5. ja 25.5. sekä kuvailuryhmien yhteisiin kokouksiin/työpajoihin 
13.4., 28.9. sekä 30.11. Näihin ryhmä on tuottanut esityksen aikaontologiasta (Mirja Anttila 
13.4. ja 28.10.) 
Kuvailuryhmien yhteistyöhön liittyvät lisäksi kuvailuryhmien puheenjohtajien yhteiset 
kokoukset, joita on ollut kuusi vuoden 2021 aikana. Puheenjohtaja on osallistunut myös 
KAM-kuvailuryhmän kokouksiin. 
 



Ryhmän laatimaa Sisällönkuvailuopasta on päivitetty ottaen huomioon muiden 
kuvailuryhmien laatimat suositukset. 
 
Ryhmän omia kiwi-sivuja on ryhdytty muokkaamaan tulevaa sivustouudistusta silmällä 
pitäen. 
 
Ryhmä on kommentoinut RDA-kuvailutasoja ja ajanjakson RDA-linjauksia 
kuvailustandardiryhmän pyynnöstä.  
 
Ryhmä on tutustunut automaattiseen sisällönkuvailuun ja sen testaamista varten 

perustettiin vuoden alussa uusi työryhmä. 

Ryhmä on käsitellyt vuoden aikana mm. seuraaviin aiheisiin liittyviä kysymyksiä: 

 aikaontologia 

 paikkaryhmän tietomalli 

 toimijakuvailu  

 englanninkielisten termien käyttö sisällönkuvailussa 

 paikannimien kuvailukieli 

 teos kohteena 

 tietyt Raamatun osat kohteena 

 

Ryhmä on antanut ratkaisuehdotuksia kentältä tulleisiin sisällönkuvailuun liittyviin 
kysymyksiin. Näitä ovat olleet mm. pelien sisällönkuvailu, pseudotieteellisen aineiston 
kuvailu (jatkoa vuonna 2020 alkaneeseen keskusteluun), kohdehenkilön koko tuotantoon 
liittyvä kysymys, lentokoneiden ja automerkkien merkitseminen. 
 
Muiden kuvailuryhmien kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä. Ryhmän kokouksiin on 
osallistunut Toimijakuvailupalvelun edustajia. 
 
Ryhmä on tuottanut esityksiä tai osallistunut esitysten tuottamiseen kansallisissa 
kirjastosektorin tilaisuuksissa seuraavasti: 

 Talonmies-Extra 25.3., Outi Hintikka (asiantuntijajäsen) ja Marjut Puominen 
(fiktioaineistotyöryhmän asiantuntijajäsen) 

 Yleisten kirjastojen koulutuspäivä 31.3., Outi Hintikka (asiantuntijajäsen) 

 Missä mennään –webinaari, 16.11., Mirja Anttila 

 Yleisten kirjastojen Melinda-webinaari 24.11., Outi Hintikka (asiantuntijajäsen) ja 
Marjut Puominen (fiktioaineistotyöryhmän asiantuntijajäsen), Liisa Hilander 

  



Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän työryhmien toiminta: 
 

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

 Fiktioaineistotyöryhmä (Mari Ekman, Ilkka Haataja ja Jaakko Tuohiniemi; 
asiantuntijajäseninä Outi Hintikka ja Marjut Puominen).  Ryhmä on kokoontunut 
vuoden aikana kuusi kertaa. Ryhmässä on käsitelty mm. ei-todellisten hahmojen 
auktoriteettikuvailua, pelien sisällönkuvailua, paikan nimimuotojen kieltä ja 
rakennusten nimiä.  Lasten kaunokirjallisuuden kuvailusta sekä fiktioaineiston 
asiasanoituksesta ja kenttien 650 ja 655 termijärjestyksestä laadittiin dokumentit. 
Työryhmä on koonnut fiktioaineiston kuvailuun erillistä liitettä. 
 

 UDK-työryhmä (Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi ja Tarja Turunen; 
asiantuntijajäsenenä Jarmo Saarikko).  Ryhmällä on ollut vuoden aikana yksi kokous. 
Ryhmässä on keskusteltu sisällönkuvailun luokituksesta laajemminkin. 
 

 Automaattisen sisällönkuvailun työryhmä (Mirja Anttila, Maria Forsén, Taru 
Fröjdholm, Liisa Hilander, Ilona Lindfors, Katriina Tiainen ja Tarja Turunen, 
asiantuntijajäseninä Outi Hintikka ja Mona Lehtinen. Ryhmä on kokoontunut vuoden 
aikana kuusi kertaa. Ryhmä on testannut FintoAI:ta ja tuottanut kokemustensa 
nojalla raportin ”Sisällönkuvailun ammattilaisten kokemuksia Finto AI:n käytöstä” 
Kansalliskirjaston raportteja ja selvityksiä -sarjaan. 


