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FIKTIIVISEN AINEISTON 
SISÄLLÖNKUVAILU 



¡  BTJ Finland Oy 
  

¡  FENNICA 
  

¡  Helsingin kaupunginkirjasto  
   Yleisten kirjastojen keskus-      
   kirjasto 
 
§  Sisällönkuvailun 

asiantuntijaverkosto 
 
¡  Kuvailevan metatiedon 

asiantuntijaryhmä 
   KUMEA 

  

 
 

 

¡  luettelointipalvelu 

¡  Suomen kansallisbibliografia 

¡  Verkko-Kaunokki ̶ 	  sanasto 
 

¡  Sisällönkuvailuohjeet 
    
 
¡  MARC 21  ̶ 	  sovellusohjeet 

KUVAILUORGANISAATIOT 



  
§  KONTEKSTI 

§  syntyaika, julkaisupaikka, kieli (alkukieli/käännös), palkinnot 
 

§  FIKTIIVISYYS 
 
§  TEOKSEN SISÄLTÖ 

§  teema 
§  toimijat   
§  paikka tai miljöö 
§  tapahtuma-aika 

§  KIRJALLISUUSTIETEEN NÄKÖKULMA 
§  kirjallisuudentutkimuksen käsitteet 
§  genre, kirjallinen laji tai tyyli 

 
  
  

 
  

FIKTIIVISEN AINEISTON ERITYSIPIIRTEET 



080 UDK 
§ teoksen alkukieli  
§ käännetty kielestä A 

kieleen B 
§ käännetty kieleen B 

kielestä A 
 

084 YKL 
§ julkaisun kieli   

 
 

 

¡  Tekijän äidinkieli? 
 
¡  Minkä kielialueen 

kirjall isuuteen teos lukeutuu? 

ALKUKIELI >< JULKAISUN KIELI 



§  FAKTA 
600  14 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004 

    600 14 ‡a Bond, James, ‡c (fikti ivinen hahmo)    
 
 

§  FIKTIO 
600 14 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004, ‡v fiktio  
600 14 ‡a Bond, James, ‡c (fiktiivinen hahmo) ‡v fiktio 

    

FIKTIIVISYYS 



§ 600 henkilönnimet 
§  eivät kuulu mihinkään asiasanastoon 

Hurwitz, Gregg: Batman, the dark knight. Volume 2, Cycle of violence. 
600 04 ‡a Batman, ‡c (fiktiivinen hahmo) ‡v fiktio 

 

§ 610 yhteisönnimet 
§  eivät kuulu mihinkään asiasanastoon 

 
Mull, Brandon: Varjoruton kosketus 
610 24 ‡a Iltatähden kilta, ‡c (fiktiivinen yhteisö) ‡v fiktio 
  

 
 

HENKILÖN- JA YHTEISÖNNIMET 
ASIASANANA 



¡  651 paikkaa ilmaisevat nimet 
§ maantieteelliset nimet merkitään aina YSA-sanoiksi 
 
Rajaniemi, Hannu: Kvanttivaras 
651 _7 ‡a Oubliette, ‡c (fiktiivinen paikka) ‡v fiktio ‡2 ysa 
  

Mustonen, Enni: Lapinvuokko 
651 _7 ‡a Rovaniemi ‡v fiktio ‡2 ysa 

 
 
 

PAIKANNIMET ASIASANANA 



¡  648 aikaa ilmaisevat termit  
§  numeeriset termit merkitään Kaunokin asiasanoiksi 

Oranen, Raija: Aurora 
 648 07 ‡a 1800-luku ‡2 kaunokki   
§  teoksen kuvaama aika 

Pärn, Jakob: Oma tupa, oma lupa  
648 17 ‡a 1800-luku ‡2 kaunokki   
§  teoksen syntyaika 
 

AJANILMAUKSET ASIASANANA 



§  650 KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA 

§  pääteema 
§  juonen kannalta keskeiset aiheet, motiivit, abstraktit käsitteet, 
   luonteenpiirteet, hyvin kuvatut tapahtumat, tunnelmat 
§  todelliset ja fiktiiviset toimijat 
   ihmisryhmät, ammatit, kansat, taruolennot, eläimet 
§  paikka tai miljöö 
§  tapahtuma-aika 
§  kirjallisuudentutkimuksen käsitteet 
 

Ø  genre merkitään kenttään 655  
 
 

KAUNO-ONTOLOGIA + VERKKO-KAUNOKKI 



¡  655  Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä 
§     pakollinen  

    sukuromaanit   kertomakirjallisuus   
    lastenkirjallisuus   suomenkielinen kirjallisuus 

GENRE: SANALLINEN TERMI 



¡  008 informaatiokoodi: (BK) ja (MU) (puheäänitteet) 
§ merkkipaikka 33 / 30-31  kirjallisuuslaji 
 

§  080 UDK-luokitus   genren erityisl isäluvut 

§  084 Muu luokitus (YKL)  fikt i iv isen aineiston pää ja –l isäluokat 

 

GENRE: NUMEERINEN ILMAUS 

YKL suomenkieliset näytelmät 

UDK alkukieli: ranska, genre: näytelmät, kohderyhmä: lapset 



KIRJASAMPO.FI 


