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Sisällönkuvailu ja sanastot ovat kirjastoalan ammattilaisille tuttuja aiheita,
mutta nykyään sisällönkuvailun tärkeyttä pyritään korostamaan myös
julkaisujen toimittajille, viestinnän ammattilaisille ja tutkijoille. Viikin
Infokeskuksessa järjestettiin 14.5.2007 Tietoaineistojen sisällönkuvailu ja
sanastot -seminaari Matri-yhteistyön puitteissa. Matri on yhteistyötä maa- ja
metsätalousministeriön, sen hallinnonalan organisaatioiden ja
tutkimuslaitosten ja Viikin tiedekirjaston välillä. Tavoitteena on tehostaa
julkisen tutkimustiedon saatavuutta ja käytettävyyttä maatalous-, maaseutu-,
eläinlääketiede, elintarvike-, ravitsemus-, kotitalous-, kuluttaja-, ympäristö-
sekä metsä- ja puu –aloilla. Seminaariin osallistui 28 asiantuntijaa 13 eri
organisaatioista, lähinnä MMM:n sektoritutkimuslaitoksista.

Sisällönkuvailussa teoksen sisältö kuvataan tiivistetysti kontrolloiduilla ja
vapailla asiasanoilla tai luokituksella. Sisältöä kuvaavat myös avainsanat,
tiivistelmä ja e-aineistossa lisäksi linkit. Kuvailtava dokumentti voi olla esim.
julkaisu, lehti, artikkeli, asiakirja, kuva, tutkimushankekuvaus tai www-sivu.
Sisällönkuvailussa käytettävät asiasanat otetaan asiasanastoista ja
tesauruksista, joista Matri-toimialoilla keskeisimpiä ovat kotimaisista
Agriforest ja kansainvälisistä FAO:n Agrovoc. Sisällönkuvailu tehdään
tiedonhakua ja tiedonvälitystä varten.

Sisällönkuvailu on yhä tärkeämpää tiedon määrän lisääntyessä kiihtyvällä
vauhdilla. Tietoaineistojen siirtyminen verkkoon ei ole vähentänyt
sisällönkuvailun tarvetta, vaan päinvastoin. Erityisesti tutkimustietoa
etsittäessä jyvien erottaminen akanoista korostuu. Sisällönkuvailun
tuottaminen automaattisesti ohjelmistojen avulla on ollut työn alla jo vuosia,
mutta käytännön työkaluiksi niitä ei ole vielä saatavilla. Hakukoneiden kiivas
kehittely tuo tiedonhakuun varmasti teknisiä ratkaisuja, mutta kuluu aikaa,
ennen kuin hakukoneet toimivat riittävän tehokkaasti ja sujuvasti mm.
tutkimusorganisaatioiden omiin tietojärjestelmiin integroituina. Teknisiä
ratkaisuja odotellessa ainut keino tietovarantojen laadun ylläpitämiseksi on



kuvailla aineistoja käsin, kuten ennenkin. Näin taataan se, että tiedon
löytyvyys ei heikkene.

Seminaarissa Päivi Lipsanen Viikin tiedekirjastosta kertoi näistä
sisällönkuvailun perusteista ja esitteli YSO-ontologiaa, josta on nähtävissä
ensimmäinen versio verkossa. Erikoisalojen ontologioita on rakenteilla useita
mm. AFO Agriforest-asiasanaston pohjalta. Voi kuitenkin mennä vielä useita
vuosia ennen kuin ontologioita voidaan hyödyntää erilaisten tietokantojen tai
www-palvelujen yhteydessä.

Maj-Lis Aaltonen MI Tietorakenteet Oy:stä avasi näkökulmia
tutkimusorganisaation erityyppisten tietoaineistojen sisällönkuvailuun.
Sisällönkuvailu on keino, jolla saadaan samaa asiaa koskevat tietoaineistot
näkyviksi ja löydettäviksi tiedontarvitsijoille. Sisällönkuvailtujen
dokumenttien asiasanoista voidaan tuottaa aina ajan tasalla olevia
sanahakemistoja, koska ne muodostetaan niistä termeistä, joita on käytetty.
Dynaamisen sanahakemiston kautta tiedonhakija löytää aina jotakin, eikä
hakutuloksena ole "no hits".

Kimmo Koskinen Viikin tiedekirjastosta hahmotteli webin kehitysnäkymiä,
joissa kansalaisten oma panos tiedontuottamisessa kasvaa, esimerkkeinä mm.
harrastajaryhmien ja järjestöjen portaalit, blogit ja wikit. Sisällönkuvailu on
tarpeen myös näissä lukuisissa kansalaisten omissa tietoportaaleissa, joita
webin kehitys tuo tarjolle yhä enemmän 2000-luvulla kehittyvässä

semanttisessa verkossa.

Seminaarissa keskusteltiin myös
sisällönkuvailutyön hajauttamisen
mahdollisuuksista ja haasteista: onko
sisällönkuvailu vain kirjasto- tai
tietopalveluammattilaisen työtä, vai
voisiko sisällönkuvailua tehdä
tiedontuottajat itse? Seminaarin
osallistujat saivat käytännön
kosketuksen sisällönkuvailun
haasteisiin, kun heille annettiin
tehtäväksi antaa asiasanoja
tieteelliselle julkaisulle,
tutkimushankekuvaukselle ja
valokuvalle.

Lopuksi pohdittiin sisällönkuvailutyön
koulutustarvetta ja todettiin, että
verkkoon tuotettu oppimateriaali

yhdessä pienryhmä- tai vieriopastuksen kanssa voisi olla toimivin tapa
valmentaa tutkijoita ja viestintäväkeä sisällönkuvailun omatoimiseen
tekemiseen.

Linkit:



· Matri-yhteistyö: http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/
· Agriforest: http://www-db.helsinki.fi/eviikki/eVIIKKIfreimi.html
· Agrovoc: http://www.fao.org/agrovoc
· YSO: http://www.yso.fi/onki/yso/

Seminaarin ohjelma ja esitykset:

· http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/matri/seminaari07.htm

Lisätietoa ontologioista: Lipsanen P. 2006. Asiasanastosta ontologiaksi. Viikin
tiedekirjaston vuosikatsaus 2006. s. 18-21.

· http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/raportit/vuosikatsaus_2006.pdf
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