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•  Sisällönkuvailu	  on	  aineistojen	  aiheiden	  ja	  
teemojen	  kuvailua.	  Laadukas	  sisällönkuvailu	  
auNaa	  Fedonhakijaa	  löytämään	  sisällöllisesF	  
relevanFn	  aineiston	  kaNavasF	  ja	  helposF.	  Se	  
on	  olennainen	  osa	  laadukasta	  metadataa.	  



•  Kansainvälinen	  kirjastojärjestöjen	  liiNo	  IFLA	  on	  
määritellyt	  julkaisussaan	  Statement	  of	  
InternaFonal	  Cataloguing	  Principles,	  
bibliografisen	  järjestelmän	  päätavoiNeet.	  
Sisällönkuvailu	  vastaa	  tavoiNeista	  kahteen:	  
löytämiseen	  ja	  valintaan	  nimenomaan	  
haeNavan	  aineiston	  sisällön	  perusteella.	  



•  Laadukas	  sisällönkuvailu	  edellyNää	  
Fedonhaun	  teorian	  ja	  käytännön	  
tuntemukseen	  perustuvaa	  asiantunFjuuNa,	  
erityisesF	  taitoa	  analysoida	  Fetoa,	  ymmärtää	  
käsiNeitä	  ja	  käyNää	  niitä	  johdonmukaisesF.	  
Käytännössä	  tämä	  tarkoiNaa	  korkea-‐asteen	  
koulutusta	  sekä	  kirjasto-‐	  ja	  informaaFoalan	  
opintoja.	  	  



•  Tieteen,	  tutkimuksen,	  median	  ja	  julkaisualan	  
akFivinen	  seuraaminen	  sekä	  
kouluNautuminen	  ja	  verkostoituminen	  oman	  
alan	  toimijoiden	  kanssa	  kuuluvat	  
amma@taitoon.	  Myös	  hyvä	  yleissivistys,	  
riiNävä	  kielitaito	  ja	  sopeutuminen	  jatkuvaan	  
muutokseen	  ovat	  tarpeen.	  



•  Työssä	  vaaditaan	  yhteisesF	  soviNujen	  Fedon	  
mallinnuksen	  sääntöjen,	  standardien	  ja	  
formaa@en	  tuntemusta	  sekä	  sisällönkuvailun	  
työkalujen,	  kuten	  luokitusten,	  asiasanastojen	  
ja	  ontologioiden	  hallintaa.	  Tieto	  
asiakaskunnan	  rakenteesta	  ja	  Fedontarpeista	  
auNaa	  tekemään	  tarkoituksenmukaista	  
sisällönkuvailua	  asiakaslähtöisesF.	  	  



•  Työssä	  vaaditaan	  yhteisesF	  soviNujen	  Fedon	  
mallinnuksen	  sääntöjen,	  standardien	  ja	  
formaa@en	  tuntemusta	  sekä	  sisällönkuvailun	  
työkalujen,	  kuten	  luokitusten,	  asiasanastojen	  
ja	  ontologioiden	  hallintaa.	  Tieto	  
asiakaskunnan	  rakenteesta	  ja	  Fedontarpeista	  
auNaa	  tekemään	  tarkoituksenmukaista	  
sisällönkuvailua	  asiakaslähtöisesF.	  	  



•  Oman	  haasteensa	  työhön	  tuo	  aineistojen	  
sisällön	  ja	  julkaisumuotojen	  monipuolisuus.	  
Esimerkiksi	  kaunokirjallisuus,	  pelit	  ja	  muu	  
elämyksellinen	  aineisto	  vaaFi	  toisenlaista	  
sisällönkuvailua	  kuin	  Fetoaineisto,	  ja	  omia	  
vaaFmuksiaan	  on	  kartoilla,	  kuva-‐	  ja	  
musiikkiaineistolla	  ym.	  



•  Asiasanastojen,	  ontologioiden	  ja	  luokitusten	  
käyNö	  lisää	  sisällönkuvailun	  tasalaatuisuuNa.	  
Tasalaatuisuus	  mahdollistaa	  linkitetyn	  datan	  
käytön	  Fedonhaun	  perustana,	  jolloin	  voidaan	  
tuoNaa	  nykyistä	  parempia	  hakutuloksia	  ilman,	  
eNä	  asiakkaiden	  tarvitsee	  itse	  tuntea	  
luokitusjärjestelmiä	  tai	  asiasanastoja.	  
"TagiNaminen	  ja	  muut	  strukturoimaNomat	  
sosiaaliset	  tavat	  kuvailla	  aineistoa	  voivat	  
täydentää	  sisällönkuvailua.	  



•  Laadukas	  sisällönkuvailu	  on	  käyteNävissä	  
laajasF	  erilaisissa	  Fetojärjestelmissä,	  ja	  siitä	  
hyötyvät	  kaikki	  Fedontarvitsijat,	  niin	  
opiskelijat,	  tutkijat,	  yritykset	  ja	  yhteisöt	  kuin	  
tavalliset	  kansalaiset.	  Sisällönkuvailun	  
merkitys	  korostuu	  enFsestään,	  kun	  
Fetokannat	  kasvavat,	  yhteisiä	  Fetovarantoja	  
otetaan	  käyNöön	  ja	  digitaalinen	  
Fetoympäristö	  laajentuu.	  


