
Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston toimintakertomus 2012  

Kokoukset 

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkostoon kuuluu 31 edustajaa kaikilta 

kirjastosektoreilta (ks. liite 1).  Syksyllä 2012 kutsuttiin mukaan myös BTJ:n 

tietokanta- ja luettelointipalveluiden edustaja, sillä BTJ:llä on tärkeä rooli 

kaunokirjallisuuden sisällönkuvailussa.  

Vuonna 2012 verkosto kokoontui neljä kertaa (16.2., 18.4., 17.9. ja 13.12.).  

Kokouksissa keskusteltiin mm. Lindan sisällönkuvailun laadusta, laadittiin 

verkostolle viestintäperiaatteet, suunniteltiin kaksi koulutuspäivää, päivitettiin 

Sisällönkuvailuohje MARC 21 -formaattia varten ja käsiteltiin ajankohtaisia 

tapahtumia.  

Yhteistyö 

Sisällönkuvailuverkoston jäsenet ovat toimineet aktiivisesti eri yhteistyö-

elimissä. 

Sisällönkuvailuverkoston edustajat Raija Löytölä, Esa Hämäläinen, Eeva Kärki 

ja Esko Siirala osallistuivat 3.2.2012 Voyager-työryhmien saateseminaariin, 

jossa keskusteltiin uusien Voyager-työryhmien toimenkuvasta.  

Sisällönkuvailuverkoston jäsenet Anja Lehtokari, Tuulikki Telenius, ja Esko 

Siirala ovat osallistuneet UKJ 1: Aineiston kuvailu ja kokoelmien hallinta 

-työryhmän toimintaan. 

Koulutukset 

Vuonna 2012 sisällönkuvailuverkosto järjesti sekä alakohtaisen että yleisen 

sisällönkuvailupäivän.  

Yhteistyössä Aalto-yliopiston Töölön kampuskirjaston ja Tritonian kanssa 

toteutettiin Taloustieteellisen aineiston sisällönkuvailupäivä 23.5.2012. 

Koulutuspäivän aiheita olivat taloustieteet ja YSA, sisällönkuvailu kauppa-

tieteissä ja liiketaloudessa Helecon-sanastoa käyttäen, sisällönkuvailu 



Hankenin kirjastossa sekä tiedonhakupalvelujen tekninen tausta: Helecon-

sanasto, sen ylläpito ja sovellusten rakennusmahdollisuudet. Lisäksi kuultiin 

opiskelijan näkemys siitä, kuinka Metropolian opiskelija hakee liiketaloudellista 

tietoa ja esitys, joka valotti kuinka tutkijat hakevat tietoa Aalto-yliopiston 

kauppakorkeakoulussa. Kuvailupäivää seurasi paikan päällä 22 ja AC-yhteyden 

kautta yli 50 henkilöä. 

Syksyllä järjestettiin Sisällönkuvailun parhaat käytännöt -koulutuspäivä 

22.11.2012 yhteistyössä Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston 

kanssa.  Ilmoittautumisia saapui 293. Koulutuspäivän aluksi esiteltiin päivitetyt 

sisällönkuvailuohjeet ja kuultiin esityksiä eri organisaatioiden parhaista 

sisällönkuvailukäytännöistä. Iltapäivällä vuorossa olivat esitykset Alephin 

teknisistä mahdollisuuksista, auktoriteettitietokanta- ja ONKI-projektien 

nykyvaiheesta sekä Tieteen kansallisesta termipankista. Palautteen mukaan 

tilaisuus vastasi hyvin osanottajien tarpeisiin.  Erityisesti kiiteltiin ohjelman 

käytännönläheisyyttä. Asteikolla 1 (eri mieltä) – 4 (samaa mieltä) mitattuna 

väittämä ”tilaisuus kokonaisuutena onnistui”  sai arvosanan 3,5.  ”Kurssista 

tiedottaminen onnistui” ylsi arvosanaan 3,7.  Parhaan arvosanan 3,8 saivat  

väittämät ”tilaisuus vastasi tarpeisiini” ja ”sain tietoa tai uusia ajatuksia”.  

 

Kannanotot  

Sisällönkuvailuverkosto lähetti 16.5.2012 Valtiovarainministeriöön ja Opetus- 

ja kulttuuriministeriöön kannanoton kansallisten asiasanastojen ja 

ontologiapalvelujen vakituisen ylläpidon ja kehittämisen puolesta. 

Sisällönkuvailuohje MARC 21 -formaattia varten –dokumentin päivittäminen 

Sisällönkuvailuverkoston työryhmä Mirja Anttila, Ilkka Haataja, Merja 

Hyödynmaa, Birgitta Kurvinen, Timo Mäntyvaara, Tuulikki Telenius ja Pirjo 

Rieskjärvi (pj) päivitti dokumentin Sisällönkuvailuohje MARC 21 -formaattia 

varten ja yhdisti siihen vuonna 2009 laaditun Sisällönkuvailun periaatteet 

-suosituksen. Päivitetty sisällönkuvailuohje julkistettiin 22.11.2012. Ohje 

käännetään myöhemmin ruotsiksi.  



LIITE 1 Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston jäsenet 2012 

Eeva-Liisa Aatola (Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto 

Terkko) 

Mirja Anttila (Kansalliskirjasto) 18.9.2012 lähtien 

Hannele Fabritius (Helsingin yliopiston kirjasto, Kumpulan kampuskirjasto)  

Ilkka Haataja (Sibelius-Akatemian kirjasto, Helsinki) 

Kirsi Heino (Aalto-yliopisto, Otaniemen kampuskirjasto) 14.5.2012 lähtien 

Merja Hyödynmaa (Tampereen yliopiston kirjasto) 

Esa Hämäläinen, sihteeri (Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto) 

Samuli Kerola (Aalto-yliopisto, Töölön kampuskirjasto) 

Lasse Koskela (Helsingin yliopiston pääkirjasto) 17.9.2012 lähtien 

Birgitta Kurvinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto, Lutakon 

kampuskirjasto) 

Eeva Kärki (Kansalliskirjasto) 17.9.2012 saakka 

Maria Lassén-Seger (Åbo Akademis bibliotek) 

Anja Lehtokari (Aalto-yliopiston kirjasto, Arabian kampuskirjasto) 

Kirsi Lepistö (Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto) 

Marlene Lundin (Svenska handelshögskolan, Biblioteket) 

Raija Löytölä, puheenjohtaja (Tritonia, Vaasa) 

Tarja Mäkinen (Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut) 

Timo Mäntyvaara (Oulun yliopiston kirjasto, Tiedekirjasto Pegasus) 

Kristiina Näyhö (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto) 

Katri Ojaniemi (Turun yliopiston kirjasto, Tieteenalakirjasto Logos) 



Marja Puntalo (Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjasto, Pasilan toimipiste) 

Ilkka Päiväläinen (Helsingin yliopiston pääkirjasto) 

Mirja Raivio (Lapin yliopiston kirjasto) 

Pirjo Rieskjärvi (Jyväskylän yliopiston kirjasto)  

Marja-Leena Räty (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) Tarja Turusen sijainen 

30.6.2012 saakka 

Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto) 

Anja Seppänen (Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjasto) 

Esko Siirala (Helsingin yliopiston kirjasto, Viikin kampuskirjasto) 

Marjatta Suokari (Turun yliopiston kirjasto, Tieteenalakirjasto Anthropos) 

Lea Tastula (Tampereen kaupunginkirjasto) 17.9.2012 saakka 

Tuulikki Telenius (Salon kaupunginkirjasto) 

Tarja Turunen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto, Kuopion kampus) ajalla  

Eila Vainikka (Kuntaliitto, kirjastotietopalvelu) 

Kiti Vilkki-Eriksson (BTJ Finland) 17.9.2012 lähtien 

 

 


