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Mitä Metatietosanasto on

 Aineiston kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten 
sanasto

 Soveltuu myös käyttöliittymässä näkyvien otsikoiden 
valintaan (nimeke, väitöskirja jne.)

 Rakentuu RDA-tekstin ja FRBR-käsitemallin 
määrittelemälle entiteetti/suhde-rakenteelle: teos, 
ekspressio, manifestaatio, kappale, henkilö, yhteisö 
sekä edellä mainittujen suhteet



Mitä Metatietosanasto on (2)

 Huomioidaan myös eri asiasanastojen – YSA/YSO, 
Musa, Kaunokki/Kauno – termien yhteensopivuus

 Nykyisen luettelointikäytännön mukaisia termejä ja 
fraaseja

 Yhteensopivuus MARC 21-terminologian kanssa, esim. 
008/22 kohderyhmät

 Yhteensopivuus ISBD-terminologian kanssa 



Mitä Metatietosanasto on (3)

 Sanaston on toimittanut Metatietosanasto-työryhmä, 
jonka jäsenet ovat Kansalliskirjastosta ja BTJ Finlandista

 Sisällöntuottajina myös kansalliset kuvailuryhmät (mm. 
Kumea, Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto, Luumu-
työryhmä)

 Sanastotyön vastuuhenkilö: Kiti Vilkki-Eriksson



Metatietosanaston kehittäminen

 Metatietosanaston alustaratkaisu Finto: mm. 
monikielisyys ja aakkosellinen ja ryhmä-haku

 Uri-tunnisteet termeille

 Yhteys Onki-projektiin

 RDA-kuvailusääntöjen mukaisten termien ja fraasien 
lisääminen



Metatietosanaston kehittäminen (2)

 Integrointi kuvailijan työvälineisiin

 Linkitys MARC 21 –kenttiin 

 Sanaston laajentaminen muille 
muistiorganisaatiosektoreille – museot, arkistot

 Sanastoa kehitetään yhteistyössä kirjasto- ja 
myöhemmin koko muistiorganisaatioverkon kanssa



Metatietosanaston kehittäminen (3)

 Keskeinen RDA-säännöstön mukaisen kuvailun 
vakioitujen termien rakenteistettu sanasto

 Sanasto tulevaisuudessa käytettävissä myös Melinda-
kuvailussa Aleph-järjestelmässä

 Ruotsinnos suunnitteilla





Metatietosanaston sisältö

• Manifestaation kuvailu 
• Kappaleen kuvailu 
• Teoksen kuvailu 
• Ekspression kuvailu 
• Henkilön kuvailu 
• Yhteisön kuvailu 
• Suhteiden kuvailu 
• Aineiston käsittelyyn liittyvät termit/fraasit 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Manifestaation+kuvailu
https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Kappaleen+kuvailu
https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Teoksen+kuvailu
https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Ekspression+kuvailu
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=101287048
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=101287051
https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Suhteiden+kuvailu
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=135725092


Manifestaation kuvailu

 Aineiston saatavuus
 Esim. Lukuoikeus painetun version tilaajalla, Saatavana 

maksullisena myös verkossa, Restricted to institutions with a 
subscription

 Laitteisto-/järjestelmävaatimukset
 Esim. Lukulaite, DAISY-lukulaite, E-kirjan lukulaite, USB-

portti

 Nimekkeet
 Esim. Avainnimeke, Kansinimeke, Rinnakkaisnimeke
 Huomautukset muusta nimeketiedosta: Alanimeke 

kannessa, Nimeke kotelossa jne.



Manifestaation kuvailu (2)

 Nimekkeen tiedonlähde
 Esim. Nimeke alkutekstistä, Nimeke irtopäällyksestä, Nimeke 

linkistä, Nimeke sähköpostin aiheriviltä

 Tallenteen kuvailu
 Kirjasinkoko (Isotekstinen, Erittäin suuri teksti)
 Mediatyyppi (audio, ei välittävää laitetta, elektroninen  RDA: 

käytettävissä ilman laitetta, tietokonekäyttöinen … )
 Tallenteet (dia, postikortti, lelu, CD-levy jne.)
 Tavanomaisesta poikkeavia kirjatyyppejä (aukkokirja, 

haitarikirja, kurkistuskirja … )
 Tiedosto- ja koodausmuodot (ääneen, tekstiin, videoon ja 

kuvaan liittyen: CD audio, MP3, EPUB…).



Manifestaation kuvailu (3)

 Painos  
 näköispainos, uudistettu painos, painos, uusi painos …

 Kustantaminen, jakelu jne. 
 kustantaja, jakaja, valmistaja, kustantajan nimi, jakajan nimi, 

valmistajan nimi, copyright-vuosi …

 Manifestaation tunnisteet
 tunnisteen lisäyksiä ISBN, ISMN (sid., nid., rengaskirja  RDA: 

sidottu, nidottu,  rengaskirja) …



Kappaleen kuvailu

 Aineiston saatavuus (kirjastokohtaiset 
käyttörajoitukset)
 Käyttö vain lukusalissa, Käyttökappale käsikirjastossa …

 Hankintalähde/omistushistoria
 Lahjoitus: , Aiempi omistaja:

 Kappaleeseen sisältyvät erityispiirteet
 Tekijän signeeraus …



Teoksen kuvailu

 Kohderyhmä
 Ikäsuositus: 3-6 –v. … 

 Väitöskirjat ja muut opinnäytteet
 AMK-opinnäytetyö, Diplomityö …

 Genre
 Jatkuvien julkaisujen genre-termit (aluelehdet, autolehdet …)
 Monografioiden genre-termit (Kansallisbibliografian käyttämät: 

aforismit, asiasanastot, barometrit, bibliografiat …)
 Musiikin genre-termit (aariat, acid jazz, adagiot afro …)
 Esittävien taiteiden genre-termit? (revyyt, varieteet …)



Ekspression kuvailu

 Kieli
 Teksti, Rinnakkaistekstit, Teksti vain, Tekstiä myös …

 Kuvitus
 Asemakaavoja, Diagrammeja, Karttoja …

 Palkinnot
 Kirjallisuuspalkinnot-listaus 

 Sisältötyyppi
 Data, Esine, Kuva, Liike, Musiikki, Puhe,Teksti, Ääni …



Henkilön kuvailu

 Kirkolliset ja hengelliset arvonimet
 abbedissa, apotti, paavi, pyhä

 Kuninkaalliset ja aateliset arvonimet
 keisari, ruhtinatar, prinssi



Yhteisön kuvailu

 Yhteisön lisämääre
  ainejärjestö, festivaali, galleria, hotelli, 

kirjoittajaryhmä, projekti …

 Ilmaukset viitattaessa yhteisön kuvailussa 
käytettyihin tiedonlähteisiin
 Yhteisön verkkosivut, pp.kk.vvvv
 Wikipedia, pp.kk.vvvv



Suhteiden kuvailu

 Aineistojen ja henkilöiden tai yhteisöjen väliset 
suhteet (roolit)

Teokseen liittyvät (dramaturgi, haastateltava, kirjoittaja, 
kokoaja …)

  Ekspressioon liittyvät (animaatoori, esittäjä …)
  Manifestaatioon liittyvät (elokuvan jakaja, etsaaja …)
  Kappaleeseen liittyvät (aikaisempi omistaja, entisöijä …)

 Henkilöiden/yhteisöjen väliset suhteet
 Yhteisöjen väliset suhteet (alayhteisö, muodostunut 

yhteisöstä... )
 Henkilöiden ja yhteisöjen väliset suhteet (perustaja, yhteisön 

jäsen …)



Suhteiden kuvailu (2)

 Manifestaatioiden väliset suhteet

Eri tallennusmuotojen välinen suhde (julkaistu myös 
verkkojulkaisuna, digitoituna, linkki verkkojulkaisuun …)

  Osa-kokonaisuussuhteet (julkaistu myös eripainoksena, 
eripainos julkaisusta …)

  Painosten väliset suhteet (alkuperäinen painos, 
näköispainos, uudistettu painos …)



Aineiston käsittelyyn liittyvät termit/fraasit

 konservoitavana, kuntokartoitettu, sidottavana, 
näyttelytilassa …



Kiitos! 

Linkit: 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto

Palveluposti:

met-sanasto@helsinki.fi

kiti.vilkki-eriksson@helsinki.fi
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