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YLEISTÄ 

Sisällönkuvailukieli 

 Vaikka kirjastossa indeksoitaisiinkin vain suomeksi tai ruotsiksi, voivat 

teoksen sisältöä kuvaavat termit olla monella eri kielellä. Kun tietueita 

kopioidaan eri tietokannoista saadaan esim. englanninkielisiä asisanoja, 

jotka yleensä jätetään tietueeseen. 

 Ruotsinkielisen fiktiivisen aineiston indeksoinnissa käytetään pääasiassa 

kotimaisia asiasanastoja (Bella tai Allmän tesaurus på svenska). 

Kopioiduissa tietueissa ruotsalaiset sao-asiasanat (Svenska ämnesord) 

korvataan Bellan tai Allärsin sanoilla aina kun mahdollista. 

Oikeinkirjoitus 

 Kotimaiset asiasanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, jos kyseessä ei ole 

erisnimi. 

 Ulkomaiset asiasanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, jos iso alkukirjain 

kuuluu asiasanaston kirjoitusasuun (esim. sao, LCSH). 

 Erisnimistä käytetään auktorisoituja muotoja aina kun mahdollista. 

 Asiasanan oikea muoto on aina varmistettava käytetyn sanaston tai 

ontologian voimassaolevasta versiosta, ei omasta tietokannasta, jotta 

omaan tietokantaan tallennetut virheelliset muodot eivät toistuisi. 

 

BIBLIOGRAFISET TIEDOT 

008 Informaatiokoodit: (BK) KIRJAT 

Fiktiivisen aineiston kuvailussa suositellaan käytettäväksi seuraavia 

merkkipaikkoja ja koodeja. 

Merkkipaikka 22 - Kohderyhmä 

Fiktiivisen kirja-aineiston kuvailussa käytetään koodeja e, f ja j ilmoittamaan, 

millaiselle kohderyhmälle kuvailun kohde on suunnattu.  

e  – Aikuiset 

f  – Erityisryhmä  esim. selkokirjat 

j  – Lapset ja nuoret  
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Merkkipaikka 33 – Kirjallisuuslaji 

Fiktiivisen kirja-aineiston kuvailussa suositellaan käytettäväksi joko 

numerokoodia 1 tai kirjainkoodia, joka ilmaisee kirjallisuuslajin.  

 

1  –  Kaunokirjallisuus  (ei tarkkaa määritelmää)  

d  –  Draama  esim. näytelmät, elokuvakäsikirjoitukset, kuunnelmat 

e  –  Esseet  

f  –  Romaanit  

h  –  Huumori, satiiri jne.  

j  –  Novellit, kertomukset tai niiden kokoelmat  

m – Yhdistelmä kuvailun kohde sisältää monia eri kirjallisuuden lajeja 

p –  Runot  

 

 

008 Informaatiokoodit: (MU) MUSIIKKI (mm. puheäänitteet) 

Myös fiktiivisten äänikirjojen ja kuunnelmien kuvailussa suositellaan 

käytettäväksi merkkipaikkoja 22 ja 33. 

Merkkipaikka 22 - Kohderyhmä 

Koodeja e, f ja j käytetään ilmoittamaan, millaiselle kohderyhmälle kuvailun 

kohde on suunnattu.   

e  – Aikuiset 

f  – Erityisryhmä esim. selkokirjat 

j  – Lapset ja nuoret  

Merkkipaikka 30-31 – Kirjallisuuslaji 

Koodit luetteloidaan seuraavan listan mukaisessa järjestyksessä. Jos 

tallennetaan vain yksi koodi, se tasataan vasemmalle ja käyttämättömässä 

merkkipaikassa on tyhjä (#). 

 

d  –  Tallenne draamallisesta teatterinäytelmästä  mm. kuunnelmat 

f  –  Kaunokirjallisuus   esim. romaani, novelli, pakina 

h –  Kertomukset   historiallista sisältöä 

k –  Hupailut    esim. spoken comedy 

o –  Kansantarinat  

p –  Runo, yksi tai useampia  
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LUOKITUS 

Fiktiivisen aineiston luokitusjärjestelminä voidaan käyttää sekä yleistä 

kymmenluokitusta (UDK) että yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää (YKL). 

Yksittäiset kirjastot päättävät, millä syvyydellä fiktiivistä aineistoa luokitellaan. 

080 UDK-LUOKITUS 

 UDK-luokkaa käytetään ilmaisemaan teoksen alkukieli. 

 UDK-luokituskaavan laitos ilmaistaan osakentässä 2. 

 Monografioiden kuvailussa käytetään yleensä 1–4 luokkaa, mutta 

antologioiden kuvailussa voidaan tarvittaessa käyttää useampiakin luokkia. 

 Pääluokan lisäksi voidaan käyttää genren erikoislisälukuja sekä paikan ja 

kielten yleisiä lisälukuja, joiden aputaulukot löytyvät suomalaisesta UDK-

laitoksesta Yleinen kymmenluokittelu UDK : suomalainen lyhennetty laitos, 

3. uud. p., 1983 (aakkosellinen hakemisto 1985, lisälehtiä 1992 saakka).  

 FENNICAn monografia-aineistossa käytetty UDK-luokitus ja hakemisto ovat 

saatavina verkossa: 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkkaavio.html 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkhakemisto.html 

 Jokaiselle UDK-luokalle luodaan oma 0XX-kenttänsä MARC 21 –formaatissa.  

Osakenttäjaon voi tarkistaa MARC 21 –formaatin suomennoksesta. 

1. indik.  __ Tieto puuttuu 

  0  Täysi laitos 

  1  Lyhennetty laitos 

 

2. indik.  __  Määrittelemätön 

 

Osakenttiä ‡a  UDK-luokka 

 ‡x  Lisäluku 

 ‡2  [Painoksen tunnistetiedot] 

 

 

 

 

 

 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkkaavio.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkhakemisto.html
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Genren lisäluvut 

Genren erikoislisäluku on pakollinen kaunokirjallisen aineiston luokittelussa. 

 

-1 runous  

-2  näytelmäkirjallisuus, kuunnelmat, libretot, filmikäsikirjoitukset  

-3  proosa  

-4  esseet  vain yleisluonteiset esseet, muut ks. alan luokka  

-8  antologiat (useampi kuin yksi kirjoittaja), aforismit 

     

esim. Pelo, Riikka: Jokapäiväinen elämämme 

080 1_ ‡a 894.541 ‡x -3 ‡2 [3. uud. p.] 

 teoksen alkukieli on suomi, genre on proosa  

 

esim. Ulitskaja, Ljudmila: Iloiset hautajaiset 

080 1_ ‡a 882 ‡x -3 ‡2 [3. uud. p.] 

 teoksen alkukieli on venäjä, genre on proosa  

 huom. käännöksen kieli (suomi) ei ilmene UDK-notaatiosta 

 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lisäluku 

FENNICA liittää lasten- ja nuortenkirjallisuuden pääluokkaan kohderyhmää 

kuvaava lisäluvun (024.7) 

 

esim. Jansson, Tove: Muumipeigoi da händytiähti 

080 1_ ‡a 839.79 ‡x (024.7) ‡x -3 ‡x 2 [3. uud. p.] 

 teoksen alkukieli on suomenruotsi, kohderyhmä lapset ja nuoret, 

 genre on proosa 

 huom. käännöksen kieli (karjala) ei ilmene UDK-notaatiosta 

 

Paikan lisäluvut 

Kun halutaan ilmaista, minkä maantieteellisen tai hallinnollisen alueen 

kirjallisuudesta on kyse, käytetään paikan lisälukuja. Huom. Paikan lisäluvulla 

ei voi ilmaista kielialuetta, sillä samaa kieltä (esim. turkki, ruotsi, espanja) 

voidaan käyttää monessa eri maassa. 

  

esim. Bilgin, Şakir: Bir daha susma yüreğim 

080 1_ ‡a 894.35 ‡x (430) ‡2 [3. uud. p.] 

 turkinkielinen teos, joka on jukaistu Saksassa 

http://gso.gbv.de/DB=2.1/SET=3/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=8062&TRM=Bir+daha+susma+yu%CC%88reg%CC%86im
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Kielen lisäluvut 

Kielten lisälukuja käytetään, kun on erotettava teoksen erikieliset käännökset. 

Lisäluku =03 alaluokkineen ilmoittaa teoksen alkukielen. Käännöksen kieli 

ilmaistaan kielten lisäluvulla =1/=9 (ks. Yleinen kymmenluokittelu UDK : 

suomalainen lyhennetty laitos, 3. uud.p, 1983) 

 

esim. Arthur-kuninkaan tarinoita 

39=03.20=945.41 

 teos sijoittuu kansansatuihin (39) 

 teos on käännetty (=03.) englanninkielestä (20) suomen kieleen 

  (=945.41) 

 

UDK-luokituskaavan suosituksen mukaan käännöskieli merkitään 

ensimmäiseen osakenttään ja alkuteoksen kieli toiseen osakenttään (ks. 

Barks-esimerkki). Alkukielen voi kuitenkin merkitä ensin, jos eri kielillä 

julkaistut käännökset halutaan ryhmitellä hyllyyn teoksen alkukielen mukaan 

(ks. Brown-esimerkki). 

 

Osakenttiä ‡a UDK-luokka 

 ‡x =1/=9        käännöksen kieli   

 ‡x =03.2/.9 teoksen alkukieli 
 

esim. Barks, Carl: Kultaisten kattojen kaupunki 

080 1_ ‡a 741.5 ‡x =945.41 ‡x =03.20 ‡2 [3. uud.p.] 

 teos on sarjakuva (741.5) 

 käännöksen kieli on suomi (=945.41) ja teoksen alkukieli (=03.) englanti (20) 

 

esim. Brown, Jeffrey: Darth Vader ja pikku prinsessa 

080 1_ ‡a 741.5 ‡x =03.20 ‡x =945.41 ‡2 [3. uud.p.] 

 teos on sarjakuva(741.5) 

 teoksen alkukieli (=30.) on englanti (20) ja käännöksen kieli suomi (=945.41) 

 

 

 

 

 

 



6 
 

084 MUU LUOKITUS (YKL = KAB)  

Kaunokirjallisen aineiston pääluokat 
 

YKL-järjestelmässä  kaunokirjallinen aineisto luokitellaan seuraaviin 

pääluokkiin (ks. tarkemmin verkko-YKL http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/ ) 

 

8 Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede. 

80  Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset 

81  Kansanrunous 

82  Runot 

83  Näytelmät 

84  Kertomakirjallisuus 

85  Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat 

 

● Monografioiden kuvailussa suositellaan käytettäväksi 1–2 luokkaa,  

 antologioiden kuvailussa voidaan käyttää useampiakin luokkia. 

 

● Jos teos sisältää useita kirjallisuudenlajeja, käytetään luokittelussa 

kaunokirjallisten sekasisältöisten teosten 80+-luokkia, mutta jos jokin genre 

painottuu, annetaan etusija luokille 81-85+.  

● Runoromaanit ja proosarunot kuluvat luokkaan 82+ 

● Sarjakuvaromaanit kuuluvat luokkaan 85.3+  

● Pakinat, sarjakuvat yms. luokitetaan myös alan mukaan, jos ala painottuu  

 teoksessa (esim. 90.35 toinen maailmansota).  

 

 Pääluokat 80, 82, 84 ja 85 jaetaan alaluokkiin kielen mukaan. Jos kyseessä 

on käännöskirjallisuus,  pääluokka valitaan käännöksen kielen mukaan (ei 

teoksen alkukielen mukaan). Jos kaksi- tai useampikielisen teoksen tekstit 

eivät ole toistensa käännöksiä, luokitetaan teos julkaisun pääkielen mukaan.   

 Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän koodi ilmoitetaan osakentässä ‡2  

 

1. indik.  _ Määrittelemätön 

  9 YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka 

 

2. indik.  _ Määrittelemätön 

 

Osakenttiä  ‡a  Luokka 

‡2  Luokituksen lähde  

http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/
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Muotoluokat 

Antologian muotoluokka 04 liitetään pääluokan loppuun, mutta sitä ei käytetä 

luokkien 80–80.991 yhteydessä. Katso verkko-YKL  http://ykl.kirjastot.fi/fi-

FI/muotoluokat/ 

 

esim.  

084__ ‡a 82.204 ‡2 ykl suomenkieliset runoantologiat 

084__ ‡a 80.5 ‡2 ykl  englanninkieliset sekasisältöiset teokset 

 

Fiktiivisen aineiston lisäluokat  

Numeeristen YKL-luokkien lisäksi voidaan käyttää sanallisia fiktiivisen aineiston 

lisäluokkia Eläimet, Erotiikka, Erä, Fantasia, Historia, Huumori, Jännitys, Kauhu, 

Novellit, Romantiikka, Scifi, Sota, Urheilu ja Uskonto. Katso verkko-YKL 

http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/lisaluokat/ 

 

Eläimet-lisäluokan käyttö on rajattu lasten- ja nuorten kertomakirjallisuuteen, 

eikä sitä käytetä esim. satujen tai kuvakirjojen kuvailussa. 

 

Pääluokkaan voidaan liittää 1-2 lisäluokkaa, mutta kahden lisäluokan käyttöä ei 

suositella. Poikkeuksena teokset, joissa toinen lisäluokka on Novellit.  

esim. Duncan, Glen: Viimeinen ihmissusi 

084 __ ‡a 84.2 ‡2 ykl                  

084 9_ ‡a Kauhu ‡2 ykl 

 teos sijoittuu suomenkieliseen kertomakirjallisuuteen (84.2) 

 teos kuuluu kauhukirjallisuuteen (Kauhu)   

 huom. teoksen alkukieli (englanti) ei ilmene YKL-notaatiosta 

 

esim. Westeson, Hjalmar: Min vildmark 

084 __ ‡a 84.31 ‡2 kab  

084 9_ ‡a Vildmark ‡2 kab   

084 9_ ‡a Noveller ‡2 kab           

 teos sijoittuu ruotsinkieliseen kertomakirjallisuuteen (84.31) 

 teos kuuluu eräkirjallisuuteen (Vildmark) 

 teoksen genre on novellit (Noveller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/muotoluokat/
http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/muotoluokat/
http://ykl.kirjastot.fi/fi-FI/lisaluokat/
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ASIASANOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT KENTÄT  
 

586 HUOMAUTUS PALKINNOSTA 

Kirjallisuuspalkinnon auktorisoitu nimi vuosilukuineen tallennetaan osakenttään ‡a 

ks. Metatietosanaston luettelo kirjallisuuspalkinnoista 

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

 

1. indik.  __ Palkinnot 

8   Vakionäyttöä ei muodosteta 

 

2. indik.  __  Määrittelemätön 

 

Osak.  ‡a  Huomautus palkinnosta (Palkinnon nimi, vuosi) 

 

esim.  Oksanen, Sofia: Puhdistus 

586 __ ‡a Finlandia-palkinto, 2008 

586 __ ‡a Runeberg-palkinto, 2009 

586 __ ‡a Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto, 2010 

586 __ ‡a Prix Femina, 2010 

 

600 HENKILÖNNIMI ASIASANANA 

Henkilönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen toimijan nimi, salanimi, suvun 

nimi, nimimerkki tai muu nimitys. Toimija voi olla eläin, ihminen tai muu 

hahmo. 

 

Tarkista nimimuoto auktoriteettitietokannasta: esim. Asteri, Library of 

Congress Name Authority File http://id.loc.gov/authorities/names.html tai 

http://authorities.loc.gov/ 

Nimimuotoja voit etsiä myös Los Angeles Public Libraryn (LAPL) tietokannasta 

http://catalog.lapl.org/carlweb/jsp/search_page.jsp 

 

Jos toimija on fiktiivinen, merkitään osakenttään ‡c (fiktiivinen hahmo) 

 

Jos todellinen tai fiktiivinen henkilö on fiktiivisen teoksen kohde, merkitään 

lisäksi osakenttään ‡v fiktio 

 

 

 

 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto/Kirjallisuuspalkinnot
http://id.loc.gov/authorities/names.html
http://authorities.loc.gov/
http://catalog.lapl.org/carlweb/jsp/search_page.jsp
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1. indik.  0  Nimen osien järjestys suora 

 1  Nimen osien järjestys käänteinen 

 3  Perheen tai suvun nimi 

 

2. indik.  0  LCSH (Library of Congress Subject Heading) 

 4  Lähdettä ei määritelty 

 

Osakenttiä  ‡a  Henkilönnimi  

 ‡d  Nimeen liittyvät aikamääreet 

 ‡c  Nimeen liittyvät muut määreet 

 ‡v Muotoa ilmaiseva lisämääre 

 

Osakenttä ‡a 

 Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. 

 Osakenttään ‡a voidaan merkitä myös pelkkä sukunimi, kutsumanimi, 

lempinimi tai suvun nimi. 

● Etuniminä voidaan käyttää koko etunimeä tai etunimien ensimmäisiä 

kirjaimia. Jos etunimistä tallennetaan vain alkukirjaimet, kirjainten väliin 

tulee tyhjälyönti ja jokaisen alkukirjaimen jälkeen tulee piste (Lewis, C. S.). 

 

Osakenttä ‡c 

● Kun toimija on fiktiivinen, osakenttään merkitään termi (fiktiivinen 

hahmo). Poikkeuksena jumalat, jumalattaret ja epäselvät tapaukset. 

● Kenttää edeltää pilkku. 

 

Osakenttä ‡v 

● Fiktiivisen aineiston kuvailussa kenttään merkitään aina termi fiktio. 

 

esim. Hurwitz, Gregg: Batman, the dark knight. Volume 2, Cycle of violence. 

600 04 ‡a Batman, ‡c (fiktiivinen hahmo) ‡v fiktio 

 

vrt.  

600 14 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004  tietoteoksen kohde 

600 14 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡d 1930–2004 ‡v fiktio  fiktiivisen teoksen kohde  

 

600 14 ‡a Bond, James, ‡c (fiktiivinen hahmo)   tietoteoksen kohde  

600 14 ‡a Bond, James, ‡c (fiktiivinen hahmo) ‡v fiktio  fiktiivisen teoksen kohde 

 

600 04 ‡a Isis, ‡c jumalatar. tietoteoksen kohde 

600 04 ‡a Isis, ‡c jumalatar ‡v fiktio fiktiivisen teoksen kohde 

 

600 04 ‡a Tell, Wilhelm ‡v fiktio  fiktiivisen teoksen kohde 
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610 YHTEISÖNNIMI ASIASANANA 

Yhteisönnimi voi olla todellisen tai fiktiivisen yhteisön nimi. 

 

Käytä aina kun mahdollista auktorisoitua nimimuotoa. Muussa tapauksessa 

tarkista, että muoto noudattaa suomalaisia luettelointisääntöjä. Kansainvälisten 

yhteisöjen nimistä käytetään asiasanoituksen kielen mukaista muotoa, kun 

virallinen muoto on olemassa kyseisellä kielellä. 

 

Jos yhteisö on fiktiivinen, merkitään osakenttään ‡c (fiktiivinen yhteisö) 

 

Jos todellinen tai fiktiivinen yhteisö on fiktiivisen teoksen kohde, merkitään 

lisäksi osakenttään ‡v fiktio  

 

1. indik.  0  Nimen osien järjestys käänteinen 
 1  Hallintoalueen nimi 
 2  Nimen osien järjestys suora 
 

2. indik.  0  LCSH (Library of Congress Subject Heading) 
 4  Lähdettä ei määritelty 
 

Osak.       ‡a Yhteisönnimi   
 ‡c  (fiktiivinen yhteisö)  tietoteoksen kohde 
 ‡v  fiktio                          fiktiivisen teoksen kohde 
 
 

esim. Mull, Brandon: Varjoruton kosketus 

610 24 ‡a Iltatähden kilta ‡c (fiktiivinen yhteisö) ‡v fiktio 

 
 

630 YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA 

Kentässä 630 mainittu nimeke ei koske luetteloitavana olevaa teosta itseään 

vaan sen sisältöä. 
  

Kohdenimeke merkitään 630-kenttään vain jos teoksella ei ole tekijää. Muussa 
tapauksessa tehdään tekijä-nimeke -kirjaus 600-kenttään. 
 

Teosten nimet tallennetaan asiasanoituksen kielellä ja tarvittaessa myös 
alkuteoksen kielellä. 
 
 

Huom. tässä on lueteltu vain tärkeimmät osakentät. 
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1. indik. 0-9 Lajittelussa ohitettavien merkkien määrä 
 

2. indik.  0  LCSH (Library of Congress Subject Heading) 
 4  Lähdettä ei määritelty 
 

Osak.  ‡a  Nimeke (loppuun piste, ellei kenttä lopu välimerkkiin) 
           ‡p  Teoksen osan nimeke  
 

esim. Parvela, Timo:Tiera. 

630 04 ‡a Kalevala.  

 

648 AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA 

 

Kentässä 648 käytetään numeerisia termejä ilmaisemaan joko teoksen 

kattama tai kuvaama aika tai ajanjakso (1. indikaattorin arvo 0) tai teoksen 

luonti- tai syntyaika (1. indikaattorin arvo 1). 

 

Numeeriset termit merkitään Kaunokin asiasanoiksi. 

 

Aikaa ilmaisevat termit tallennetaan yleensä vuosikymmenen tai vuosisadan 

tarkkuudella. Yksittäisiä vuosia tallennetaan harvoin (poikkeuksena 

historialliset tapahtumat). 

 

Jos kysymyksessä on useamman vuosisadan tai vuosikymmenen kattava 

jakso, vuosisadat ja vuosikymmenet hajotetaan indeksoinnissa. 

 
 

1. indik.  # Tieto puuttuu 
 0  Teoksen kattama tai kuvaama aika tai ajanjakso 

 1 Teoksen luonti- tai syntyaika 
 

2. indik. 0 LCSH (Library of Congress Subject Heading) 
 4 Vapaa (kirjastokohtainen) asiasana.  
 7  Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 
 

Osak.    ‡a  Aikaa ilmaiseva termi 
 ‡2  Sanaston lyhenne  
 

esim. Oranen, Raija: Aurora 

648 07 ‡a 1800-luku ‡2 kaunokki  teoksen kuvaama aika 

  
esim. Pärn, Jakob: Oma tupa, oma lupa  

648 17 ‡a 1800-luku ‡2 kaunokki teoksen syntyaika 
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650 KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA 

Tavoitteena on kuvata sekä teoksen sisältöä että sen kirjallista tyyliä ja  
rakennetta. Kuvailun kohteena voi olla 
 

 teoksen pääteema, muut juonen kannalta keskeiset aiheet,  
abstraktit käsitteet (luontosuhde), luonteenpiirteet (viekkaus), hyvin kuvatut 

tapahtumat (joulu), tunnelmat (onnellisuus) 
 

 todelliset ja fiktiiviset toimijat, esim. ihmisryhmät (tyttäret), ammatit, 
  kansat, taruolennot (feeniks-lintu), eläimet  
 

 paikka tai miljöö (arabimaat, maaseutu, kaupungit)  
 

 aika (autonomian aika, kevät) 
 

 kirjallisuudentutkimuksen käsitteet, mikäli ne avaavat  

 teoksen luonnetta (intertekstuaalisuus, alluusiot) 

 

Kaunokirjallisten aineistojen sisällönkuvailussa käytetään ensisijaisesti 

fiktiivisen aineiston KAUNO-ontologiaa http://finto.fi/kauno/fi/ tai Verkko-
Kaunokki –asiasanastoa http://kaunokki.kirjastot.fi/ Fiktiivistä aineistoa 

voi indeksoida myös Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) termein. 
 

Englanninkielisen aineiston kuvailussa voidaan  käyttää LCSH:n asiasanoja 
http://id.loc.gov/search/ 

 
1. indik.  _ Määrittelemätön 
 

2. indik.  0 LCSH (Library of Congress Subject Heading) 
 7 Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 
 

Osak.  ‡a  Asiasana 
 ‡x  Toinen asiasana  
 ‡z Lisämääre: maantieteellinen nimi (vain auktorisoiduissa YSA-ketjuissa) 
 ‡y Lisämääre: aika                           
 ‡2 Sanaston lyhenne  

 

Osakenttä ‡x 
 Osakenttää ‡x ei suositella toistettavaksi, vaikka formaatti sallii toiston. 

 

 

Osakenttä ‡z (ks. kenttä 651) 
 Suositellaan kentän 651 käyttämistä, jollei maantieteellinen nimi kuulu 

YSA:ssa auktorisoituun ketjuun  

 

 

http://finto.fi/kauno/fi/
http://kaunokki.kirjastot.fi/
http://id.loc.gov/search/
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Osakenttä ‡y (ks. kenttä 648) 
● Suositellaan kentän 648 käyttämistä, kun ajanmääre on numeerinen.  

 

Teema 

Teemojen sisällönkuvailussa voi mallina käyttää esim. Kirjasammon 

kuvailukäytäntöjä  http://www.kirjasampo.fi/ 
 

esim. 

650 _7 ‡a saituus ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a aarteenetsintä ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a ystävyys ‡x tytöt ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a flygande mattor ‡2 bella 

650 _7 ‡a själsfränder ‡2 bella 

 

Henkilö, toimija (ks. kentät 600, 610, 653) 

Todellisten ja fiktiivisten toimijoiden erisnimet merkitään 600- tai 610- 

kenttään.  

 

Muut toimijoita (esim. ihmisryhmät, ammatit, kansat, taruolennot, eläimet)  

tarkoittavat asiasanat tallennetaan 650-kenttään.  

 
Toimijoiden nimityksiä voi tarvittaessa tallentaa myös kenttään 653. 

 

Nisäkkäistä käytetään Nisäkäsnimistölautakunnan suosittelemia termejä (ks.  
www.fmnh.helsinki.fi/luonto/nimet/nisakkaat/ 

 
esim. 

650 _7 ‡a tyttäret ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a valmentajat ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a åldringar ‡2 bella 

650 _7 ‡a förtrollade väsen ‡2 bella 

 

Paikka, miljöö (ks. myös kenttä 651) 

Kaunokirjallisen teoksen miljöötä kuvaavat asiasanat (esim. maaseutu) ja 

maiden ryhmänimet (esim. EU-maat, arabimaat, kehitysmaat) tallennetaan  

650-kenttään.  

 

http://www.kirjasampo.fi/
http://www.fmnh.helsinki.fi/luonto/nimet/nisakkaat/
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Todelliset ja fiktiiviset paikannimet tallennetaan sen sijaan kenttään 651, jollei 

maantieteellinen nimi kuulu YSA:ssa auktorisoituun ketjuun (esim. Pyhän 

Hengen kappeli - - Turku). 

esim. 

650 _7 ‡a kaupungit ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a vaihtoehtoiset todellisuudet ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a landsbygd ‡2 bella 

650 _7 ‡a prästgårdar ‡2 bella 

 

Aika (ks. myös kenttä 648) 

Teoksen kuvaama aika voi olla historiallinen ajanjakso (antiikki, Ruotsin  

vallan aika), vuodenaika (kevät, talvi), vuosiluku tai vuosikymmen (1400-

luku). Yksittäisiä vuosilukuja käytetään vain poikkeustapauksissa. 

 

esim. 
650 _7 ‡a efterkrigstiden ‡2 bella 

650 _7 ‡a kesä ‡y 2006 ‡2 kaunokki 

 

Genre, laji, tyyli (ks. kenttä 655) 

Genre-termit (esim. novellit, lastenkirjallisuus, jännityskirjallisuus) ja  

kirjallinen laji tai tyyli (avantgarde, sisäkertomukset) tallennetaan kenttään 

655, ei kenttään 650. Tekeillä on suositeltavien genre-termien luettelo. 

 

651 MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (ks. myös kenttä 650) 

Maantieteellisiä asiasanoja voivat olla todelliset, fiktiiviset ja historialliset  

paikannimet (Kökar, Tylypahka, Vanha Suomi). 

 

Jos paikka on fiktiivinen, merkitään osakenttään ‡c (fiktiivinen paikka) 

 

Jos todellista tai fiktiivistä paikkaa käsitellään fiktiivisessä teoksessa, 

merkitään osakenttään ‡v termi fiktio 

 
Maantieteellisissä nimissä on suositeltavaa käyttää ainoastaan YSA:n/Allärsin 

auktorisoituja ketjuja ks. http://vesa.lib.helsinki.fi/  

 

Hierarkia tallennetaan laajemmasta suppeampaan, esim.  

651_7 ‡a Helsinki ‡z Kallio ‡2 ysa. 

Osakenttien ‡x (yleinen lisämääre), ‡z (aika), ‡y (paikka) käyttöä ei suositella. 

http://vesa.lib.helsinki.fi/
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Suomenkieliset maantieteelliset nimet merkitään aina YSA:n asiasanoiksi, 

ruotsinkieliset Allärsin asiasanoiksi: esim. 651_7 ‡a Tukholma ‡2 ysa.  

Jos maantieteellisellä nimellä on asiasanoituksen kielellä vastine, käytetään 

sitä asiasanana. 

 

Huom. maiden ryhmänimet (esim. EU-maat, arabimaat, kehitysmaat) 

tallennetaan kenttään 650. 
 

1. indik.  _ Määrittelemätön 
 

2. indik.  0  LCSH (Library of Congress Subject Heading) 
 4  Lähdettä ei määritelty 

 7 Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 
 

Osak.      ‡a  Asiasana (loppuu pilkkuun, ellei kenttä lopu välimerkkiin) 
 ‡c  (fiktiivinen paikka) 

 ‡v fiktio 
‡2  Sanaston lyhenne  

 

esim. Rajaniemi, Hannu : Kvanttivaras 

651 _7 ‡a Oubliette, ‡c (fiktiivinen paikka) ‡v fiktio ‡2 ysa 

 

esim. Mustonen, Enni: Lapinvuokko 

651 _7 ‡a Rovaniemi ‡v fiktio ‡2 ysa 

 

653 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI 

Hakutermi, joka ei kuulu mihinkään kontrolloituun asiasanastoon tai 
auktoriteettitiedostoon, tallennetaan kenttään 653. Tällaista hakutermiä 

kannattaa aina ehdottaa Kaunokin varsinaiseksi asiasanaksi esim. lomakkeella 
http://kaunokki.kirjastot.fi/fi-FI/palaute/  

 
Huom. Paikannimiä ei merkitä koskaan kenttään 653. 
 

1. indik.  _ Määrittelemätön hakutermin taso 
 1 Ensisijainen   (termi kuvaa aineiston pääasiallista aihetta) 
 2 Toissijainen   (termi kuvaa aineiston vähemmän tärkeää aihetta) 
 

2. indik.  0 Asiasana 
  

Osak.  ‡a Kontrolloimaton termi  
 

esim. 
653 _0 ‡a pissikset 

655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ  

http://kaunokki.kirjastot.fi/fi-FI/palaute/
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655-kenttään tallennetaan sellaiset asiasanat, jotka on Kaunossa/Kaunokissa 

luokiteltu kategoriaan genre (esim. sukuromaanit). Suositeltavien genre-

termien luettelo on tekeillä. 

 

Kentässä 655 voidaan käyttää myös asiasanoja lastenkirjallisuus tai 

nuortenkirjallisuus. 

 

Seuraavia laaja-alaisia genrejä ei suositella: kirjallisuus, kaunokirjallisuus, 

näytelmäkirjallisuus, kertomakirjallisuus, suomenkielinen kirjallisuus, lyriikka, 

proosa ja käännöskirjallisuus. 

 

1. indik.  _ Määrittelemätön 

 

2. indik. 0  LCSH (Library of Congress Subject Heading) 

 7 Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 

 

Osak.  ‡a  Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi 

 ‡2  Sanaston lyhenne  

 

esim. 

 

655 _7 ‡a rikoskirjallisuus ‡2 kaunokki 

655 _7 ‡a sotasarjakuvat ‡2 kaunokki 

655 _7 ‡a kamarinäytelmät ‡2 kaunokki 

655 _7 ‡a romaanit ‡2 kaunokki 

655 _7 ‡a riddarlyrik ‡2 bella 

655 _7 ‡a dikter ‡2 bella 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MARC 21 -FORMAATTIOHJEITA 
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Sisällönkuvailuohje MARC 21 –formaattia varten 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/askmuut/Files/lii

tetiedosto2/Sisallonkuvailuohje_2013.pdf 

MARC 21 –formaatin suomennos 

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/05X-08X.htm  

MARC21 –wiki  

https://wiki.helsinki.fi/display/MARC21/Etusivu 
 

Voyager-luettelointiopas musiikinluetteloijille  

http://wiki.helsinki.fi/display/marc21musa/Voyager-

luettelointiopas+musiikinluetteloijille;jsessionid=D76FB1AD3A556ADF9B94F9C

D71441A3E 

MARC 21 på svenska 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=76269897 

 

ASIASANASTOJA 

KAUNO Kaunokki-ontologia  http://finto.fi/kauno/fi/ 

KAUNO på svenska  http://finto.fi/kauno/sv/ 

Verkko-Kaunokki  http://kaunokki.kirjastot.fi/ 

Webb-Bella  http://kaunokki.kirjastot.fi/sv-fi/ 

 

YSO-ontologia  http://finto.fi/yso/fi/ 

YSA-sanasto  http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html 

ALLÄRS-tesaurus  http://vesa.lib.helsinki.fi/allars/index.html 

 

MUSO-ontologia  http://finto.fi/muso/sv/ 

MUSA/CILLA-sanasto  http://vesa.lib.helsinki.fi/musa/index.html 

    

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/askmuut/Files/liitetiedosto2/Sisallonkuvailuohje_2013.pdf
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/asiakirjat/askmuut/Files/liitetiedosto2/Sisallonkuvailuohje_2013.pdf
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/05X-08X.htm
https://wiki.helsinki.fi/display/MARC21/Etusivu
http://wiki.helsinki.fi/display/marc21musa/Voyager-luettelointiopas+musiikinluetteloijille;jsessionid=D76FB1AD3A556ADF9B94F9CD71441A3E
http://wiki.helsinki.fi/display/marc21musa/Voyager-luettelointiopas+musiikinluetteloijille;jsessionid=D76FB1AD3A556ADF9B94F9CD71441A3E
http://wiki.helsinki.fi/display/marc21musa/Voyager-luettelointiopas+musiikinluetteloijille;jsessionid=D76FB1AD3A556ADF9B94F9CD71441A3E
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=76269897
http://finto.fi/kauno/fi/
http://finto.fi/kauno/sv/
http://kaunokki.kirjastot.fi/
http://kaunokki.kirjastot.fi/sv-fi/
http://finto.fi/yso/fi/
http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html
http://vesa.lib.helsinki.fi/allars/index.html
http://finto.fi/muso/sv/
http://vesa.lib.helsinki.fi/musa/index.html

