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610 ja 651 -kenttien käytön rajanvetoa

610 - Yhteisönimi asiasanana (T)

- Käytetään, kun asiasanana on yhteisö tai teos, jolla on yhteisötekijä. 
- |a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Esim. Itä-Suomen 

yliopisto, Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Åbo Akademi. Tähän 
osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään. 

- |b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää |b voidaan tarvittaessa toistaa.
- |g - Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.
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Fintossa Suomalaiset yhteisönimet -sanasto (https://finto.fi/cn/fi/) 

- Kattaa Kansalliskirjaston kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset 
nimimuodot Suomessa julkaistujen aineistojen tekijä- ja kohdeyhteisöistä mukaan lukien 
musiikkiaineiston yhteisöt.

- Nimestä huolimatta Suomalaiset yhteisöt -nimitietokanta sisältää nimimuotoja myös 
ulkomaalaisista yhteisöistä.

- Sanastoon  on mm. auktorisoitu Suomen jokainen kunta
- Sanastossa käytetään 2.indikaattorin arvoa 4 (asiasanastoa ei ole määritelty)

Kentän kysymykset

- Entä arvon 7 (asiasanasto määritelty osakentässä |2) käyttö? Etuja? Haittoja? 

https://finto.fi/cn/fi/
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Auktorisoimaton yhteisönimi

- Mikäli yhteisönimeä ei ole auktorisoitu, nimimuoto valitaan seuraavasti:

1. Kuvailevan yhteisön käyttämän kielen mukainen nimen muoto, jos sellainen on yleisesti 
käytössä 

2. sen hallintoalueen virallisen kielen mukainen muoto, jolla paikka sijaitsee 
(RDA Toolkit 16.2.2.3)

- Auktorisointi on suositeltavaa; auktorisointia voit pyytää sanaston ylläpidosta 
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Julkishallinnollinen yhteisö

Julkishallinnollinen yhteisönimi tallennetaan, mikäli aiheena on kyseisen yhteisön alayhteisö
020 __ |a 978-952-01-1498-5
100 1_ |a Kuparinen, Susanna, |e kirjoittaja.
245 10 |a Eduskunta I-III. / |c Susanna Kuparinen.
610 14 |a Suomi. |b Eduskunta |0 (FIN11)000034982  

Kysymyksenasettelua

- Pitääkö 610-kentän rakenne aina olla: ‘a - b’ (ts. julkishallinnollisissa nimissä olla mukana 
myös alayhteisö)

- Suomalaiset yhteisönimet -sanastosta kuitenkin löytyy auktorisoinnit mm. seuraaville nimille: 
Suomi, Helsingin kaupunki, Isonkyrön kunta

- Myöskään kansainvälinen Marc21 Authority 
(https://www.loc.gov/marc/authority/ad110.html) ei suoraan ilmaise, että rakenne ‘a-b’ olisi 
välttämätön

https://www.loc.gov/marc/authority/ad110.html
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Kenttään 651 (maantieteellinen nimi asiasanana) 
tallennetaan julkishallinnollisesta kohdeyhteisöstä (valtio, kunta jne.) käytettävä ensisijainen 
hakutieto, ellei aiheena ole kyseisen yhteisön alayhteisö 

015 __ |a f20170942 |q nidottu                                                                                                                   
100 1_ |a Kuusikko, Erkki, |e kirjoittaja.                                                                                                          
245 10 |a Isonkyrön kunnanvaltuuston historiaa 1910-2017 /|c Erkki Kuusikko.                               
651 _7 |a Isokyrö |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p106248

Oikeellisemmin kuvailtuna, mikäli hierarkiaa on noudatettava:

610 14 |a Isokyrö. |b Kunnanvaltuusto 

Voisiko tehdä myös näin?

610 14 |a Isokyrön kunta |0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:cn:187570A

http://www.yso.fi/onto/yso/p106248
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020 __ |a 978-952-251-077-8 |q sidottu
245 00 |a Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2009. |n Osat 1 ja 2 / |c Valtiovarainministeriö.
651 _7 |a Suomi |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

vai

610 14 |a Suomi |0 (FIN11)000038009$$

Tietyissä tilanteissa on perusteltua käyttää molempia (610 ja 651) kenttiä

015 __ |a f20170942 |q nidottu                                                                                                                   
100 1_ |a Kuusikko, Erkki, |e kirjoittaja.                                                                                                          
245 10 |a Isonkyrön kunnanvaltuuston historiaa 1910-2017 /|c Erkki Kuusikko.                                
610 14 |a Isokyrö. |b Kunnanvaltuusto
651 _7 |a Isokyrö |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p106248

 

http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
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Maantieteellistä paikkaa kuvaavat kohdeviittaukset

- Maantieteellistä paikkaa kuvatessa käytetään aina kenttää 651, mikäli termi on auktorisoitu
- Termit löytyvät sanastosta YSO-paikat https://finto.fi/yso-paikat/fi/

020 __ |a 978-952-321-860-4 
100 1_ |a Stenros, Manne, |e kirjoittaja, |e valokuvaaja. 
245 10 |a Suuri suomalainen majakkakirja : |b Suomen valomajakat ja 
tunnusmajakat / |c teksti: Manne Stenros ; kuvat: Manne Stenros.
651 _7 |a Itämeri 2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105038 
651 _7 |a Suomenlahti |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105086 
651 _7 |a Saaristomeri |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105115 
651 _7 |a Pohjanlahti |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94343 
651 _7 |a Suomi |2 yso/fin |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426 

https://finto.fi/yso-paikat/fi/

