
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä                                      TOIMINTAKERTOMUS 2022 

 

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 ollut sähköpostilista, joka on tarkoitettu 

sisällönkuvailuasioiden tiedottamiseen ja keskusteluun. Listan nimi on siskuvailu-lista 

(@helsinki.fi). Listalle on toivottu yliopistokirjastojen, yleisten kirjastojen, erikoiskirjastojen 

ja ammattikorkeakoulukirjastojen sisällönkuvailijoita. 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä julkaisee uutiskirjeen 1-2 kertaa vuodessa. 

 

Ryhmän jäsenet 2022 

 Mirja Anttila, Kansalliskirjasto 

 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) 

 Kristiina Näyhö, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto 

 Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto 

 Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto  

 Leena Vainikainen, Porin kaupunginkirjasto 
 
 
Toiminta vuonna 2022 
 
Ryhmä järjesti vuonna 2022 yhdeksän varsinaista kokousta. Lisäksi ryhmä on vuoden aikana 
kokoontunut neljä kertaa aiheenaan sisällönkuvailuoppaan esimerkkien päivitys.  Yhteensä 
on siis pidetty 13 kokoontumista, jotka kaikki on järjestetty etäyhteydellä. 
 
Ryhmän jäsenet ovat osallistuneet Kuvailun tiedotuspäivään 10.5. sekä kuvailuryhmien 
yhteisiin työpajoihin 22.3. ja 22.11.  
Kuvailuryhmien yhteistyöhön liittyvät lisäksi kuvailuryhmien puheenjohtajien yhteiset 
kokoukset, joita on ollut kymmenen vuoden 2022 aikana. Puheenjohtaja on osallistunut 
myös KAM-kuvailuryhmän kokouksiin. 
 



Teos MARC 21:ssä –projektissa Siskua on edustanut Jaakko Tuohiniemi. 

Ryhmän laatimaa Sisällönkuvailuopasta on päivitetty ottaen huomioon muiden 

kuvailuryhmien laatimat suositukset. 

 
Aikamääreiden sisällönkuvailuun tarkoitettu aikaontologia julkistettiin vuoden  2022 aikana. 
 
 
Ryhmä on käsitellyt vuoden aikana mm. seuraaviin aiheisiin liittyviä kysymyksiä 

 kuvailuohjeiden uusi alusta  

 asiasanaehdotus elokuvasarjoille  

 YSOn/ALLFOn muutoshistoria  

 YSO-paikkojen kuvailu   

 bibliografiat SLM-sanastossa  

 kentän 648 konversioille aiheuttamat ongelmat  

 kokemuksia käyttöön otetusta YSO-aika -ontologiasta 

 väitöskirjojen sisällönkuvailu 

 YSO sisällönkuvailussa englanninkielisenä  

 Melinda-palveluiden laatima ohjeistus kuvailun keventämisestä 

 eeposten kirjallisuuslaji  

 UDK Finnassa  

 tekijän ja kohderyhmän ominaisuudet tietosuojan näkökulmasta  

 
Muiden kuvailuryhmien kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä.  
 
Ryhmä on tuottanut esityksiä tai osallistunut esitysten tuottamiseen kansallisissa 
kirjastosektorin tilaisuuksissa seuraavasti: 

 Talonmiehen tuokio 12.5., Outi Hintikka (asiantuntijajäsen)  

 Talonmies-Extra 20.10., Outi Hintikka (asiantuntijajäsen), Marjut Puominen 
(fiktioaineistotyöryhmän asiantuntijajäsen) ja Mona Lehtinen (automaattisen 
sisällönkuvailutyötyhmän asiantuntijajäsen) 

 Yhteistyöllä parempaa metatietoa -työpaja 29.11., Jaakko Tuohiniemi 
 

 
 
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän työryhmien toiminta: 
 

 Lajityyppi- ja muotosanastotyöryhmä (Mirja Anttila, Maria Forsén, Ilkka Haataja, Liisa 
Hilander, Ilona Lindfors ja Jaakko Tuohiniemi; asiantuntijajäseninä Marjut Puominen, 
Auli Hoffren ja Matti Pitkälä. Ryhmä on päivittänyt SLM-sanastoa ja pohtinut 
sanaston hierarkiaa. Elokuva-aineistot ovat olleet erityisen huomion kohteena. 
Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa. 



 Fiktioaineistotyöryhmä (Ilkka Haataja, Outi Hintikka, Jaakko Tuohiniemi ja Leena 
Vainikainen; asiantuntijajäsenenä Marjut Puominen).  Ryhmä on kokoontunut 
vuoden aikana kolme kertaa. Ryhmässä on mm. seurattu toimijakuvailupalvelussa 
tekeillä olevien fiktiivisten hahmojen kuvailuohjeen työstämistä. 

 Luokitustyöryhmä (Mirja Anttila, Outi Hintikka, Jaakko Tuohiniemi ja Tarja Turunen, 
asiantuntijajäseninä Marjut Puominen ja Jarmo Saarikko).  Ryhmällä on ollut vuoden 
aikana kolme kokousta. Työryhmä on selvittänyt, mitä luokituksia Melinda-
kirjastoissa käytetään ja pohtinut, miten edistetään yhteentoimivuutta eri 
luokitusten ja asiasanoitusten kesken. Tästä johtuen myös työryhmän nimi 
muutettiin vuoden alussa UDK-työryhmästä luokitustyöryhmäksi. 

 Automaattisen sisällönkuvailun työryhmä (Mirja Anttila, Taru Fröjdholm,  Outi 
Hintikka, Ilona Lindfors, Kristiina Näyhö, Tarja Turunen ja Leena Vainikainen, 
asiantuntijajäsenenä Mona Lehtinen.)  Ryhmä on kokoontunut vuoden aikana viisi 
kertaa ja sai valmiiksi Finto AI:n käyttöohjeen. 

 


