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1. Keskusteltiin syistä, miksi ryhmän toiminta uudelleenkäynnistetään 

 Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Sisällönkuvailuohje on julkaistu syksyllä 2017; ohjeen 

suositukset ovat Marc21-formaatin ja RDA:n ohjeistuksen mukaisia sekä 

järjestelmäriippumattomia. Ohje pyrkii huomioimaan kaikki aineistot aineistotyypistä ja 

teosten luonteista riippumatta. Ohjeen valmistumisen jälkeen nousi ryhmän keskusteluissa 

tarve vielä erikseen tarkastella ohjeeseen kirjatut fiktioaineistoon liittyvät ohjeistukset ja 

samalla pyrkiä huomioimaan tämän aineiston erityispiirteet 

 

 Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Genresanastoryhmän Genresanasto julkaistaan  

keväällä 2018; tämä on erillinen sanasto, joka tulee löytymään Finton sivulta 

https://finto.fi/ysa/fi/ 

→ mietittiin sitä, mikä tulee olemaan termien sanastotunnus; olisiko sanastolla erillinen oma 

tunnuksensa vai tulisiko yksittäisen termin tunnus aina siitä sanastosta, mistä termi on 

Genresanastoon otettu 

 → toivottiin  Genresanaston etusivulle sanaston luonnetta kuvaavaa esittelyä 

 

 Fintosta löytyvät jo kuvailun keskeisimmät työvälineet kuten mm. YSA, Allärs, YSO ja 

Metatietosanasto. 

 Kaunokki ja Bella mahdollisesti siirtynevät Fintoon 

 Mietittiin sanastojen eroja ja käyttötarkoituksia ja sitä, miten sanastoja olisi oikeellisinta 

käyttää 

 

 Mietittiin ryhmien (Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä, Genresanastotyöryhmä, 

Fiktionaineistotyöryhmä) välistä työnjakoa ja päällekkäisyyksiä. 

 

2.  Käytiin lävitse syksyllä 2017 julkaistua Sisällönkuvailuohjetta fiktioaineiston näkökulmasta 

 Yksittäiset korjaukset ja tarkennukset tehtiin suoraan ohjeeseen; nämä kirjasi 

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Sisällönkuvailuohjeen toimittaja Jaakko Tuohiniemi 

 Yksittäisiä keskeisimpiä päätöksiä: 

 

Fiktiivinen henkilö merkitään:  

 600 04  |a Mustanaamio  |c (fiktiivinen hahmo) 

600 04  |a Fantomen  |c (fiktiv karaktär) 

 

Fiktiivinen yhteisö merkitään:        

610 24  |a Tylypahkan noitien ja velhojen koulu (fiktiivinen yhteisö)                                      

610 24 |a Hogwarts skola för häxkonster och trolldom (fiktiv institution) 

Fiktiivinen tapahtuma merkitään:                                                                                             

https://finto.fi/ysa/fi/


611 24 |a Huispauksen MM-kisat (fiktiivinen tapahtuma)  

611 24 |a Världsmästerskapen i Quidditch (fiktiv evenemang) 

 

Fiktiivinen paikka merkitään: 

651 _4  |a Poutaniemi (Porvoo, Suomi : fiktiivinen 

paikka)                                                                     

651 _4 |a Poutaniemi (Borgå, Finland : fiktiv plats) 

 

3. Periaatteellisia linjauksia: 

 Ryhmä suosittaa ketjutuksesta luopumista, koska nykyiset tietojärjestelmät eivät pysty 

ketjuissa hyödyntämään linkitetyn datan ideaa  

 Ryhmä suosittaa V-osakentän käytöstä luopumista, koska: 1.) ketjutus ei ole RDAn hengen 

mukaista, 2.) V-osakentän oikeellinen käyttö on ollut vakiintumatonta, 3.) yksittäiseen 

tietueeseen liittyvä muu metatietosisältö informoi kuvaillun aineiston luonteen 

 

4. Muuta kokouksessa esille tullutta: 

 Kokouksessa nousi esille tarve tarkastella fiktioaineiston sisällönkuvailun ohjeistuksia eri 

aineistojen näkökulmasta (kirjat, sarjakuvat, elokuvat, pelit, musiikki). Aihe tulee olemaan 

seuraavan kokouksen esityslistalla 

 

4. Sovittiin seuraava kokous 

 Ryhmä kokoontuu keskiviikkona 6.6.2018 klo 10-13, Kaisa-talo, Kokoushuone 2024  

 


