
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä  

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä aloitti toimintansa toukokuussa 2016. Asiantuntijaryhmä jatkaa 
aiemmin Suomen yliopistokirjastojen neuvoston alaisena toimineen sisällönkuvailun 
asiantuntijaverkoston toimintaa. Asiantuntijaryhmässä on edustettuina kaikki kirjastosektorit. 
Ryhmä kutsuu tarvittaessa ryhmän ulkopuolelta asiantuntijoita mukaan toimintaansa. Ryhmän 
toimikausi on kaksi vuotta. 

Ryhmä kehittää suomalaisten kirjastojen sisällönkuvailutyötä, laatii suosituksia sekä järjestää 
sisällönkuvailukoulutusta. Ryhmä kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa. 

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. 
Ryhmän sisäistä viestintää varten on olemassa wiki-alue. 

Ryhmän jäsenet 

• Mirja Anttila, Kansalliskirjasto (sihteeri) 
• Hannele Dahl, Museoviraston kirjasto 
• Maria Forsén, Åbo Akademis bibliotek 
• Ilkka Haataja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto 
• Outi Hintikka, BTJ (asiantuntijajäsen) 12.12.2016 - 
• Minna Kantanen, BTJ (asiantuntijajäsen) -12.12.2016 
• Arto Ikonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto 
• Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto (sihteeri) 
• Henna Paajala, Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto 
• Irene Piippola, Rovaniemen kaupunginkirjasto 
• Katri Rintamäki, Tritonia, Vaasa 
• Jaana Taylerson, Turun yliopiston kirjasto 
• Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto  
• Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja) 

Toiminta vuonna 2016 

Ryhmä kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa. Yksi kokouksista oli yhteiskokous Kumean ja Finna-
palvelujen kanssa, aiheena Finna. Ryhmän toimintaa esiteltiin Kuvailupäivässä 26.10.2016. 



Ryhmäläisiä osallistui Kansalliskirjaston järjestämään Kiviathon –tilaisuuteen 18.11.2016, aiheena 
RIMMF-työkalun hyödyntäminen RDA-kuvailussa. Keskeisenä tehtävänä ryhmällä oli 
sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston aloittaman sisällönkuvailuohjeen uudistaminen. Lisäksi 
ryhmässä oli esillä YSAsta YSOon siirtyminen, josta ryhmältä on pyydetty lausunto, Genresanasto 
ja UDK. 

Ryhmässä toimi kolme alatyöryhmää: Fiktioaineiston kuvailun työryhmä (Ilkka Haataja, Outi 
Hintikka, Jaakko Tuohiniemi, Irene Piippola), Lajityyppi/muotosanastoryhmä (Ilkka Haataja, Minna 
Kantanen, Yrjö Lindegren, Mirja Anttila) ja UDK-työryhmä (Mirja Anttila, Tarja Mäkinen, Jaakko 
Tuohiniemi, Tarja Turunen). 

Vuodelle 2017 

Keskeisenä tavoitteena on uuden sisällönkuvailuohjeen valmiiksi saaminen ja sen käyttöönotto 
kirjastokentällä. Lisäksi laaditaan pyydetty lausunto YSAsta YSOon siirtymisestä ja edistetään UDC 
summaryn suomenkielisen käännöksen täydentämistä (käännöstyössä on mukana Jarmo Saarikko 
asiantuntijana). Ryhmä tekee yhteistyötä muiden kuvailuryhmien ja tahojen kanssa. 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän toimikausi tällä kokoonpanolla kestää v. 2017 loppuun. 
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