
Kokousmuistio 
Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Fiktioaineistotyöryhmä 
23.4.2019 klo 10-12, Skype-kokous 
 
 
Osallistujat: 
Mari Ekman 
Ilkka Haataja 
Outi Hintikka 
Jaakko Tuohiniemi 
Poissa: 
Marjut Puominen 
 
 
Kiireelliset aiheet esityslistan ulkopuolelta 
 
 

● SLM-kentässä olevien ketjujen purku 
 
 
“Kaunokki-termien suhteen ei toistaiseksi ole tehty päätöstä konvertoinnista SLM-termeiksi, 
ketjuihin sisältyvät maantieteelliset ja aikatermit on sen sijaan jo elokuvaineistojen osalta päätetty 
konvertoida asianomaisiin kenttiinsä. Konversioryhmä toivoo kannanottoa Kaunokin ylläpidolta ja 
myös Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän fiktiivisten aineistojen työryhmältä.” (Ilkka Haataja) 
 

- Marjut Puominen infosi sähköpostitse kannattavansa Kaunokki-sanaston genretermeissä 
(SLM - Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto) mukana olevien maantieteellisten ja 
aikatermien purkamista omiin kenttiinsä. 
 

- Fiktiotyöryhmän kokouksessa paikalla olevat jäsenet yhtyivät Marjutin näkemykseen ja 
kannattivat konvertointia ehdotetulla tavalla. 
 

- Termit tulisivat myös kaikessa fiktiivisessä aineistossa alla olevien esimerkkien mukaisesti 
 
Vanha käytäntö: 
 
650 _ 7 |a aikakausiromaanit |z Helsinki  |z Sörnäinen  |y 1900-luku |2 kaunokki 
→ käytäntö ennen 655-kentän mukana oloa 
 
Nykyinen käytäntö: 
 
650 _ 7 |a ajankuvaus |z Helsinki  |z Sörnäinen  |y 1900-luku |2 kaunokki 
655 _ 7 |a aikakausiromaanit ||2 slm/fin 
 



HUOM! Osassa kirjastoja 655-kentässä on myös aika- ja paikkamääreitä, mitkä on siis nyt tarkoitus 
konvertoida omiin kenttiinsä: 
 
655 _ 7 |a aikakausiromaanit |z Helsinki  |z Sörnäinen  |y 1900-luku |2 kaunokki 
 
→ 655-kentän ketju puretaan em. ehdotuksen tapaan 
 
 
Aikatieto kenttään 648 (aiheena aika) 
 
648 _ 7  |a 1900-luku  |2 ysa  
648 _ 7  |a 1900-talet  |2 allärs 
 
648 _ 7  |a 1948  |2 ysa / fast   
→ tarkoittaa puhdasta numeraalista vuosilukua 
 
Paikkatieto kenttään 651 (aiheena paikka) 
 
651 _7  |a Helsinki  |z Sörnäinen |2 ysa  
651 _7  |a Helsingfors  |z Sörnäs |2 allärs 
 
 

- Kuvailun muutossuosituksia koskeviin kentältä tuleviin kysymyksiin ehdotti työryhmä 
vastaajaksi/konsultoijaksi Kaunokin ylläpitäjää Marjut Puomista. Varmistetaan suostumus 
Marjutilta. 

 
 

● Kiinteämittaisten kenttien systemaattinen käyttö 
 
 
008/22 (Kohderyhmä) 
 
 

- Sisällönkuvailuoppaassa on suositus merkitä kiinteämittainen kenttä silloin, kun sitä 
pidetään tarpeellisena.  

 
- Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Fiktioaineistotyöryhmä suosittaa 

kohderyhmämerkintää kaikkeen lasten aineistoon 
 
Suomen nykyinen käytäntö: 
 
e (aikuiset) käytetty elokuva-aineistossa 
f (erityisryhmä) käytetty kahdessa eri merkityksessä:  
1.) aineisto tarkoitettu esim. näkövammaisille; f-koodi on myös voittanut esim. j-koodin 

2.)  aineisto tarkoitettu esim. jollekin ammattiryhmälle 



j (lapset ja nuoret) käytetty systemaattisesti kaikessa fiktiivisessä aineistossa aineistotyypistä 
riippumatta. 
g (yleinen) käytetty elokuva-aineistossa; muussa aineistossa koodi ei ole ollut Suomessa käytössä 
 
 

- Suomalainen käytäntö eroaa alkuperäisen ohjeistuksen hengestä; vrt. Kansalliskirjaston ja 
Kongressin kirjaston kenttämääritykset 

Marc 21 (suomennos)  https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/008.htm 
 
008 22 (kirjat, elektroniset aineistot, musiikki, visuaaliset aineistot) 

22 - Kohderyhmä (= 006/05) 
Millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohde on suunnattu. Koodeja a-d käytetään oppikirjoille. 

 
# - Tuntematon tai ei eritelty 
a - Esikouluikäiset 
b - Ala-asteikäiset 
c - Yläasteikäiset 
d - Lukioikäiset ja vastaavat 
e - Aikuiset 
f - Erityisryhmä 

Esim. selkokirjat, tietyn laitteen käyttäjille tarkoitetut ohjeet tai jonkin organisaation työntekijöille 
tarkoitettu sisäinen materiaali. 
g - Yleinen 
Käytetään, kun koodit a-e tai j eivät ole sopivia. 
j - Lapset ja nuoret 

Käytetään, kun koodit a-d eivät ole mahdollisia tai toivottavia. 
| - Ei koodattu 

 
 
Marc 21 https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd008.html 
 

22 - Target audience (006/05) 
One-character alphabetic code that describes the intellectual level of the target audience for which 

the material is intended. 
 
When items with factual content are considered appropriate for more than one target audience, the 

code is recorded for the primary target audience. If the record has both reading grade level 
and interest age or interest grade level information present in the 521 (Target Audience 
Note) field, 008/22 is coded based on the interest age. 

 
# - Unknown or not specified 

Target audience for which the material is intended is unknown or is not specified. 
a - Preschool 
Intended for children, approximate ages 0-5 years. 
b - Primary 



Intended for children, approximate ages 6-8 years. 
c - Pre-adolescent 
Intended for young people, approximate ages 9-13. 
d - Adolescent 
Intended for young people, approximate ages 14-17. 
e - Adult 
Intended for adults. 
f - Specialized 

Aimed at a particular audience and the nature of the presentation would make the item of little 
interest to other audiences. Examples of items which are coded f include: 1) technical 
material geared to a specialized audience, and 2) items which address a limited audience; for 
example, the employees of a single organization. 
g - General 

Of general interest and not aimed at a particular target audience. The code is used for most fictional 
works that are not covered more appropriately by one of the other codes. 
j - Juvenile 

Intended for use by children and young people, approximate ages 0-15. The code is used when a 
more specific code for the juvenile target audience is not desired. 

 
 
- 008/22-kenttäkäytön keskustelun yhteydessä heräsi pohdinta siitä, että olisi välttämätöntä saada 
kenttä 385 (kohderyhmän ominaisuudet) mahdollisimman nopeasti käyttöön 
 
- kentän käyttöönotto (alkuvaiheessa) toteutettaisiin konversioajona kentästä 655  
 

● Kokouksen esityslistalla olleita asioita 
 
Sanastotunnus 
 
600 (henkilönimi asiasanana)   
- ei sanastotunnusta 
- oikeat nimimuodot otetaan, mikäli mahdollista, Fennica-Asterista 
 
- nykyinen käytäntö: mikäli henkilönimi on auktorisoitu, kuvailuun tulee seuraavasti  
600 1 4 |a X, X, |d 1953-|0 (FIN11)000079865 
 
610 (yhteisönimi asiasanana) - on oma sanastonsa 
- sanastotunnuksen käyttöönotto? 
- viedään Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän keskusteltavaksi/ päätettäväksi 
 
611 (kokouksen nimi asiasanana)  
- ei käsitelty; aihe jäi seuraavaan kokoukseen 
 
630 (yhtenäistetty nimeke asiasanana)  



- sanastotunnuksen käyttö  
- viedään Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän keskusteltavaksi / päätettäväksi   
 
730 (yhtenäistetty nimeke asiasanana)  
- sanastotunnuksen käyttö  
- viedään Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän keskusteltavaksi / päätettäväksi   
 

● Esityslistan muut aiheet siirtyivät seuraavaan kokoukseen 
● Seuraava kokous on Skype-kokous 11.6.2109 klo 10-12. Esityslistan aiheet vie kokouksen 

esityslistan tekijä KIWI-alueelle ennen kokousta kommentoitavaksi 


