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● Kielialueen sanallinen merkitseminen 

 
Jätettiin voimaan jo aiemmin hyväksytty käytäntö. Mikäli on tarve merkitä kielialue, 
se tulee 655-kenttää sanastotunnuksella ‘local’. Mikäli kielialue merkitään, 
kielialueeksi tulee aina teoksen alkukielen mukainen kieli.  

 
Esim. 
 
Ferrante: Loistava ystäväni 
655_7  |a kaunokirjallisuus  |2 slm/fin  
655_7  |a italiankielinen kirjallisuus  |2 local  
655_7  |a käännökset  |2 slm/fin  
 
Ferrante:  Min fantastiska väninna 
655_7  |a skönlitteratur  |2 slm/swe 
655_7  |a italiensk litteratur  |2 local  
655_7  |a översättningar  |2 slm/swe 

 
● Sisällönkuvailuoppaan fiktiiviset esimerkit 

 
Tarvittaessa lisätään esimerkkejä 

 
● Fiktiivisen aineiston ohjeistuksen näkyvyys Sisällönkuvailuoppaassa 

 
Mikäli fiktiivisen aineiston kuvailu vaatii erityishuomiota, lisätään 
Sisällönkuvailuoppaan kyseiseen kohtaan huomautus kuvailun 
erityiskäytännöstä ja/tai jaottelu:  
 
- Fiktioaineistossa 
- Tietoaineistossa 
 
Jaottelun tehtävänä on tukea ohjeistuksen nopeaa löydettävyyttä 



 
● Vapaan indeksoinnin termit 

 
Asia menee Kaunokki-työryhmään 

 
● Eri aineistotyyppien (pelien, elokuvien, jne.) käsittely 

 
Päätettiin käsitellä erikseen seuraavassa kokouksessa huhtikuussa 2019 

 
● Tarkennettiin ja muokattiin Sisällönkuvailuoppaan ohjeistusta niissä kohdissa, missä 

se oli tarpeellista. Oppaan toimittaja Jaakko Tuohiniemi kirjasi tarkennukset suoraan 
oppaaseen 

 

Lisäyksiä / tarkennuksia tuli mm. seuraaviin kohtiin: 

- Fiktiivisen aineiston kuvailuesimerkkien kenttiin 648, 650, 651  

→ lisättiin myös sanastotunnus Kaunokki 
 

Keskustelua herätti erityisesti se, mikä sanastotunnus tulee kenttiin 648 ja 651. 
Perinteisesti fiktiivinen aineisto on kuvattu samalla sanastotunnuksella; 
yleisten kirjastojen tietokannassa sanastotunnus on ollut: ‘Kaunokki’  
→ Asia päätettiin viedä Sisällönkuvailuverkoston käsiteltäväksi 
 

- Lajityyppi/muoto 
Lisättiin Sisällönkuvailuoppaan toimittajan vastaukseen tarkennus:  
“Sarjakuvien lajityypiksi voidaan kiinteämittaiseen kenttään 008/33 merkitä 
joko 1 (kaunokirjallisuus, ei tarkkaa määritelmää) tai tarkempi lajityyppi 
ilmaiseva koodi.”  

  
- Kohderyhmän sanastotunnus  

Kentässä 385 on aina YSA/Allärs  
  

- Aiheena tapahtuma 
-Toteutumattoman tapahtuman nimimuotoon ei tule selitettä 
-Fiktiiviseen tapahtuman nimimuotoon tulee selite:  (fiktiivinen tapahtuma) / 
(fiktiv evenemang) 
 

     - Aiheena teos (intertekstuaalisen yhteyden merkitseminen) 
Pohdittiin sitä, olisiko 6xx-kenttien käytön sijasta bib-tietueissa vaihtoehtona 
teostenvälisten suhteiden määritteillä (RDA:n liite J) varustetut 7xx-kentät.  
 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=78382592
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=81723643
https://www.kiwi.fi/display/ohjaus/5.+Aiheena+tapahtuma
https://www.kiwi.fi/display/ohjaus/6.+Aiheena+teos


→ Suositus käytännöstä jäi vielä selvittelyyn 
 

     -  650-kentän termien järjestys 
Kaunokin esipuheen ohjeistuksen mukaan termit tulevat järjestykseen: 
aiheet/teemat → toimijat → paikat → aika →ulkokirjalliset piirteet  
 
HUOM! Genret menevät kenttään 655 
 
Koska termit konvertoituvat kirjastojen kotitietokannoista mm. Melindaan 
kentässä 650 aakkosjärjestykseen, olisi perusteltua kuvailussa käyttää 1. 
indikaattorin arvoja 1 ja 2 

● Seuraava kokous pidetään Skype-kokouksena 8.4.2019 

Kokouksessa käsitellään fiktiivisten aineistojen erityisaineistojen (elokuvat, pelit, 

sadut, jne.) kuvailua 

Ennen kokousta työryhmä käy sähköisesti keskustelua kokoukseen tulevista aiheista 






