
Sisällönkuvailijan rooli  

kuvailun muutoksessa  



TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

RDA-säännöstö            MARC 21-formaatti 

 

 käsitemalli                      tallennusmuoto 

 luonnollinen kieli   koneluettava 

 valinnanvapaus    yhdenmukaisuus 

 

                                 

 

 

   Käyttäjä 

                ammattilainen – amatööri 

        löytää – tunnistaa – valitsee – selailee – paikantaa 

 

 

 

 



  RDA-säännöstö 

 Luku Entiteetti 

 

  01 – 07 teos–ekspressio– manifestaatio–kappale 

 

  

 08 – 11 henkilö – suku – yhteisö 

 

 

 12 – 16 käsite – paikka – tapahtuma – esine 

 

 



I Teos ja ekspressiot 

 

 



Teosten väliset suhteet 

 johdannaissuhde 

 lyhennelmä, mukaelma, parodia, imitaatio, parafraasi, tiivistelmä 

 kuvaileva suhde 

 kritiikki, kirjallisuusarvostelu, arviointi, kommentaari, analyysi 

 osa-kokonaisuus 

 teos ja sen osa (esim. runo runokokoelmassa) 

 liitännäiset teokset 

 opas, liite, suplementti 

 perättäiset teokset 

 edeltäjä, seuraaja  



Ekspressioiden väliset suhteet 

 johdannaissuhde 

 käännös, uudistettu versio, alueellinen versio, lyhennelmä, 

laajennelma, sovitus 

 kuvaileva suhde 

 arvostelu, käännösanalyysi 

 osa-kokonaisuus 

  teos ja sen osa 

 liitännäiset teokset 

 konkordanssi 

 perättäiset teokset 

 edeltäjä, seuraaja  



II Henkilö, suku, yhteisö  

todellinen 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  LCCN permalink: http://lccn.loc.gov/n81073496 

  LCCN permalink: http://lccn.loc.gov/n98096157 

http://lccn.loc.gov/no2013055922
http://lccn.loc.gov/no2013055922
http://lccn.loc.gov/n81073496
http://lccn.loc.gov/n98096157


     

    fiktiivinen 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

  LCCN permalink: http://lccn.loc.gov/no2013055922 

 

http://lccn.loc.gov/no2013055922
http://lccn.loc.gov/no2013055922
http://lccn.loc.gov/no2013055922


Aineiston ja siihen liittyvän henkilön, suvun 

tai yhteisön väliset suhteet (roolit) 

 Teos 

 henkilö tai yhteisö, joka on vastuussa teoksen luomisesta 

 

 Ekspressio 

 henkilö tai yhteisö, joka osallistuu ekspression tekemiseen 

 

 Manifestaatio 

 henkilö tai yhteisö, joka osallistuu manifestaation valmistamiseen tai 
jakamiseen 

 

 Kappale  

 henkilö tai yhteisö, joka on omistanut, myynyt, lahjoittanut kappaleen 
tai jolle kappale on omistettu yms. 



III Käsite, paikka,tapahtuma, esine 

 

 luvut 12-15 puuttuvat (toistaiseksi) 

   

 luku 16: vain hallinnolliset paikat (toistaiseksi) 

 

 

 vrt. FRSAD 

 = Functional requirements for subject authority data 

 



FRSAD 

  

 

 

 

         
aboutness 

ofness 

kuva kirjan- 

kannesta 



Luokittelun kehittäminen 

 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL (2014) 

 Yleinen kymmenluokittelu UDK (1985) 

 Fennican UDK-luokituskaavio (1970)   

 

 

 vrt. Dewey decimalklassifikation DDC (2012) 

 

 

 vrt. English UDC Online (2014) 

       UDC Master Reference File  

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkkaavio.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkkaavio.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkkaavio.html
http://www.oclc.org/dewey.en.html


Asiasanoituksen kehittäminen 

kenelle? 

mihin 

tarkoitukseen? 

tekijä? 



Kirjastojärjestelmien kehittäminen 
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FRSAD 
 

 
Zeng, Marcia Lei & Maja Žumer and 

Athena Salaba (eds).  (2010). 

Functional requirements for subject 

authority data   (FRSAD) :  

a conceptual model [verkkojulkaisu]. 

Saatavilla: http://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-

requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf 
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