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Päätökset 
 

● Sanaston käyttö fiktiivisen aineiston kuvailussa KAUNO-ontologian ollessa 
käytössä 

 
Mikäli kirjastot ovat aiemmin kuvailleet fiktiivisen aineiston Kaunokki/Bella-sanastolla,  
otetaan termit ensisijaisesti KAUNO-ontologiasta. Mikäli termiä ei löydy  
KAUNO-ontologiasta, voidaan käyttää Kaunokki ja/tai YSA -sanastoja. Tällöin kuvailuun 
tulee sanastotunnus Kaunokki/Bella ja termi on ilman 0-kenttää. 
 
Esimerkki:  
650 - 7 |a yhteiskuntakuvaus |2 kaunokki 
650 - 7 |a yhteiskunta |2 kauno/fin |0 http://www.yso.fi/onto/kauno/p1484  
 
 
Fiktiotyöryhmä mietti myös sitä, miten saada KAUNO-ontologian ehdotusjärjestelmä  
mahdollisimman joustavaksi. Yksi vaihtoehto olisi ottaa kuvailussa tarvittavat termit  
automaattisesti KAUNO-ontologiaan, mikäli ne löytyvät jo YSO-ontologiasta. Kysymyksiä  
herätti lähinnä ontologian ylläpitoon liittyvä resurssointi.  
 
 

● Intertekstuaalisen suhteen merkitseminen fiktiivisessä aineistossa 
 
 
Päätettiin, että kaikki johdannaissuhteet, kuten parodiat, intertekstuaaliset suhteet, jne.,  
merkitään 7xx-kenttiin.  
 
Esimerkki: 

Henry N. Beardin ja Douglas C. Kenneyn parodiaromaanin Bored of the Rings: a Parody of  

J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings suomennos Loru sorbusten herrasta: parodia  

professori J.R.R. Tolkienin trilogiasta Taru sormusten herrasta. Parodioinnin kohde  

alanimekkeen mukainen. 

 

http://www.yso.fi/onto/kauno/p1484


700 1_  |i Parodian perustana (teos):  |a Tolkien, J. R. R., |d 1892-1973.  |t Lord of the rings. |0  

(FIN11)000147928 

 
Intertekstuaalinen suhde ilmaistaan vastaavalla tavalla. Työryhmä ehdottaa  
metatietosanastoon intertekstuaalisen suhteen kuvailuun (i-osakenttä) tarvittavaa fraasia:  
“intertekstuaalisen viittauksen perustana (teos)”. Työryhmän puheenjohtaja tekee  
konkreettisen ehdotuksen ilmaisusta Metatietosanaston ylläpidolle. 
 

Esimerkki: 

Matti Röngän romaani Yyteet on intertekstuaalisessa viittaussuhteessa Väinö Linnan  
Tuntemattoman sotilaan -teoksen kanssa. Röngän romaanissa ovat Tuntemattoman sotilaan  
henkilöhahmot siirretyt nykyaikaisen työelämän taistelutantereille.  
 

700 1_  |i Intertekstuaalisen viittauksen perustana (teos):  |a Linna, Väinö,  |d 1920-1992. |t 

Tuntematon sotilas.  |0 (FIN11)000067929 

 

● Luomisaika 
 
 
Pohdittiin sitä, milloin luomisaika merkitään. Työryhmä totesi sisällönkuvailuohjeen  
ohjeistuksen riittäväksi. Kuvailtavan aineiston luomisaika tallennetaan, mikäli sen  
merkitsemistä pidetään tarpeellisena.  
 
Työryhmä suosittaa käyttämään ensisijaisesti kenttää 388, mikäli luomisajan tallentamisen  
tarkkuudeksi riittää vuosikymmen tai vuosisata. 388-kentän sanastotunnus on aina YSO/fin,  
YSO/swe.  
 

Luomisaikakohtaan lisätyt yksittäiset tarkennukset 
 

033-kentän selitetekstiin lisättiin: ”elokuvan kuvausaika” 
 
 

● Luomispaikka 
 
 
Työryhmä suosittaa luomispaikan merkitsemistä, mikäli sitä pidetään tarpeellisena. Tietyissä  
aineistoissa tämä on vakiintunut käytäntö.  Mm. musiikki- ja elokuva-aineistot sekä  
kaunokirjallisuusantologiat ovat tavanomaisia aineistoja, joiden kuvailuun on luomispaikka  
yleensä merkitty.  



 
● Kohderyhmä 

 
Työryhmä suosittaa kohderyhmän (käyttäjäryhmä, jolle aineiston sisältö on tarkoitettu)  
merkitsemistä aina lasten aineistoon. Muut kohderyhmätiedot voidaan merkitä, mikäli niiden  
merkitsemistä pidetään tarpeellisena. 
 
 

● Seuraava kokous  
 
Työryhmän seuraava kokous pidetään Kaisa-talossa Helsingissä 10.9.2019.  
 
 
 
 
 

 


