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Oikea termi oikeaan kenttään

▪ 600, 610, 611, 647, 650 ja 651 -kenttien käyttö
600 Kohdeviittaus henkilöstä
610 Kohdeviittaus yhteisöstä
611 Kohdeviittaus tapahtumasta
647 Kohdeviittaus tapahtumasta
650  Asiasanana maantieteellinen yleistermi
651 Asiasanana maantieteellinen erisnimi

▪  Ontologian / sanaston oikeellinen käyttö
YSO-termit 
Kauno-termit 
SLM-termit



Mistä termit otetaan? 1/3

Mikäli halutaan yksilöidä henkilö, yhteisö tai tapahtuma, nimimuodoksi valitaan joko 
auktorisoitu nimimuoto tai kuvailusäännöillä luotu muoto. Kansalliset auktorisoidut 
nimimuodot otetaan auktoriteettitietokanta KANTOsta. 

Henkilöitä, 
toimijoita ja 
yhteisöjä. EI 
TAPAHTUMIA

HUOM! Myös 
kansainvälisten 
nimien 
auktorisointeja

https://finto.fi/finaf/fi/


Mistä termit otetaan? 2/3
Kansainväliset auktorisoidut nimimuodot löytyvät esim. VIAFista

 

Mikäli auktorisointia ei löydy KANTOsta, käytettäväksi nimimuodoksi valitaan ko. maan 
kaanoniin kuuluva muoto tai  jos sitä ei ole, Kongressin kirjaston käyttämä muoto

Myös esim. 
teosten ja 
tapahtumien 
auktorisointeja  

http://viaf.org/
http://viaf.org/


Mistä termit otetaan? 3/3
Mikäli kuvailussa halutaan ilmaista maantieteellinen ryhmänimi, termi otetaan YSOsta 
tai  KAUNOsta. Mikäli halutaan yksilöidä maantieteellinen paikka, nimi otetaan 
YSO-paikoista. Mikäli nimeä ei löydy, tätä voidaan pyytää ko. sanaston ylläpidosta

Maantieteelliset 
ryhmänimet

Maantieteelliset 
erisnimet

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


Henkilönnimi asiasanana  1/2 
Mikäli kuvailussa halutaan yksilöidä henkilö ja/tai suku, se voidaan tehdä 
henkilökohdeviittauksella kentässä 600. 

Auktorisoitu muoto on ensisijainen käytettävä muoto. Jos nimeä ei ole auktorisoitu, 
kohdeviittaus tallennetaan kuvailusääntöjen mukaisesti (RDA:n luku 9)

Ohjeistusta voi hakea 
RDA-sovellusohjeesta

Ohjeita löytyy lisäksi 
Toimijakuvailuohjeesta

HUOM! Asterin (= KANTOn) 
muoto voittaa aina!

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=400875426
https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/RDA-kuvailu+MARC+21+-formaatilla
https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje


Henkilönnimi asiasanana 2/2 
Kentän rakenne 
löytyy esim. 
Kansalliskirjaston 
sivustolta 

Huom! 2. 
indikaattorin arvo! 
Suomalaisessa 
kuvailussa arvo on 
4, kansainvälisessä 
kuvailussa arvo 
usein on 7. 

https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#600
https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#600


Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

1. Kohdeviittaus henkilöstä: käänteinen sanajärjestys

020 __ |a 978-951-1-39276-7 
245 10 |a Luvattu maa / |c Barack Obama ; suomentaneet Seppo Raudaskoski…
600 14 |a Obama, Barak. 

→ Koska nimimuoto ei ole monitulkintainen eikä henkilö
ole kansallinen toimija, nimeä EI ole auktorisoitu KANTOon. 
VIAFista nimimuoto löytyy

1. indikaattorin arvo: 
1 = nimi käänteisessä järjestyksessä



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

Hakutietoihin voidaan halutessa liittää kansainvälinen ISNI-tunniste 
(ISNI Search)

600 14 |a Obama, Barak. |0 0000 0001 2133 1026

HUOM! Asterin (= 
KANTOn) muoto 
/tunniste voittaa 
aina!

http://isni.org/search


Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

2. Kohdeviittaus henkilöstä: suora sanajärjestys

020 __ |a 978-1-78739-091-1  
245 10 |a Troy : |b the myth and reality behind the epic legend / |c Nick McCarty. 
600 04 |a Homeros.  

→ Koska nimimuoto on Suomessa vakiintunut ja 
yksitulkintainen, nimeä EI  ole auktorisoitu KANTOon.
VIAFissa nimestä on sen sijaan monta muotoa. 

→ HUOM! VIAFissa Kongressin kirjaston muoto: Homer

600 04 |a Homer. |0 0000 0003 6354 151X  (ISNI-ID)

1. indikaattorin arvo: 0 = nimi suorassa järjestyksessä



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

Kansainväliset ja erityisesti 
toisilla kirjaimistoilla olevat 
nimimuodot voivat vaatia 
selvittelyä



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset
3. Kohdeviittaus henkilöstä: nimimuodossa mukana järjestysnumero

020 __ |a 978-91-7789-166-6 
245 10 |a Mordet på Gustav III / |c Dick Harrison. 
60004 |a Gustav |b III, |c kung av Sverige, |d 1746-1792. |0 (FIN11)000095240
(600 04 |a Kustaa |b III, |c Ruotsin kuningas, |d 1746-1792. |0 (FIN11)000095240)

→ Järjestysluku tulee osakenttään b, mikäli tämä ei selkeästi liity 
nimeen. Osakenttään c voi tarvittaessa lisätä arvonimen tai muun
nimeen liittyvän määreen

→ Nimimuoto on auktorisoitu KANTOon. Tunnisteena 0-kentässä 
Asteri ID. Mikäli auktoriteettitietokanta on integroitu kirjaston 
tietokantaan, Asteri ID tulee automaattisesti

1. indikaattorin arvo: 0 = nimi suorassa järjestyksessä



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

 4. Kohdeviittaus henkilöstä: nimimuodossa mukana tarkenne

020 __ |a 978-952-7343-06-7  
245 10 |a Bodrin tarina / |c Hédi Fried ; kuvittanut Stina Wirsén ; suomentanut Sanna Manninen.
600 04 |a Bodri |c (koira) 

020 __ |a 978-952-7269-82-4 
245 10 |a Kolme punaista rubiinia / |c Pauliina Littorin, Antti Marttinen. 
600 14 |a Lennox, Leo |c (fiktiivinen hahmo)   

→ C-osakentässä kaarisulkeissa kuvailukielen 
mukainen tarkenne. 

1. indikaattorin arvo: 0 = nimi suorassa järjestyksessä
1. indikaattorin arvo: 1 = nimi käänteisessä järjestyksessä



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

5. Kohdeviittaus suvusta ja/tai perheestä

020 __ |a 978-952-69476-2-4 
245 10 |a Taiteilijaperhe Ahlstedt / |c Anne-Maj Väre. 
600 34 |a Ahlstedt |c (suku)

→ C-osakenttään kaarisulkeisiin kuvailukielen mukainen 
tarkenne. Myös perheistä tehdyissä kohdeviittauksissa 
tarkenne on ‘suku’  

→ HUOM! Sukuja ei auktorisoida KANTOon

1. indikaattorin arvo: 
3 = suvun nimi



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

6. Kohdeviittaus fiktiivisestä suvusta 
 

020 __ |a  978-951-0-43310-2
245 10 |a Sotahuuto  / |c Wilbur Smith & David Churchill ; suomentanut Nina Mäki-Kihniä. 
600 34 |a Courtney |c (suku) (fiktiivinen yhteisö) 

 → C-osakenttään suku-määreen lisäksi myös 
tarkenne fiktiivinen yhteisö 

→ Huom! Fiktiivisiä nimiä ei auktorisoida KANTOon

1. indikaattorin arvo: 
3 = suvun nimi



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

7. Kohdeviittaus fiktiivisestä hahmosta tietoaineistossa 

020 __ |a 978-951-52-4714-8 
084 __ |a 86.21 |2 ykl 
245 10 |a Kalevalan naiset / |C Tiina Piilola. 
600 04 |a Louhi |c (fiktiivinen hahmo)

→ Mikäli nimeen liittyy tarkenne, se tulee myös 
tietoaineiston kuvailuun

1. indikaattorin arvo: 
0 = nimi suorassa järjestyksessä



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

8. Kohdeviittaus todellisesta henkilöstä fiktiivisessä aineistossa
020 __ |a 978-951-1-25370-9 
245 10 |a Kiinalainen puutarha : |b romaani / |c Markus Nummi. 
600 14 |a Mannerheim, Carl Gustaf Emil, |d 1867-1951. |0 000067771

OPACeissa usein näkymä:
600 14 |a Mannerheim, Carl Gustaf Emil, 

→ Nimimuoto on auktorisoitu KANTOon. Kuvailussa 0-osa-
kentässä Asteri ID
→ Kuvailuun ei ‘fiktiivinen hahmo’ tarkennetta, mikäli henkilö 
on (ollut) olemassa 

1. indikaattorin arvo: 1 = nimi käänteisessä järjestyksessä



Tavallisimmat henkilönnimi asiasanana -viittaukset

9. Kohdeviittaus nimestä, mihin liittyy kiinteästi ryhmänimi
020 __ |a  978-951-31-2380-2
245 10 |a Kapteeni Kalsari seikkailee / |c Dav Pilkey ; suomentanut Jaana Kapari. 
600 04 |a Kapteeni Kalsari |c (fiktiivinen hahmo)

024 3_ |a 7332431995697 
028 41 |a NC1063538 
245 10 |a Pelastakaa sotamies Ryan = |b Saving private Ryan : 2-disc special edition. 
600 04 |a Sotamies Ryan |c (fiktiivinen hahmo)   

(Vrt. 600 04 |a Private Ryan |c (fiktiivinen hahmo))   

→ Nimeen kiinteästi liittyvä ryhmänimi tulee 
osakenttään a

1. indikaattorin arvo: 0 = nimi suorassa järjestyksessä



Yhteisönimi asiasanana 1/3

Mikäli kuvailussa halutaan yksilöidä yhteisö, se voidaan tehdä 
yhteisökohdeviittauksella kentässä 610. Auktorisoituja yhteisönimiä voi hakea 
KANTOsta ja esim. VIAFista

Suuri osa suomalaisia ja  
osa kansainvälisiä 
yhteisönimiä löytyy 
KANTO-sanastosta

Kansainvälisiä 
auktorisoituja yhteisönimiä 
löytyy esim.  
VIAF-tietokannasta

https://finto.fi/finaf/fi/
http://viaf.org/


Yhteisönimi asiasanana  2/3

Mikäli yhteisönimeä ei auktoriteettitietokannoista löydy, kohdeviittaus luodaan 
kuvailusääntöjen mukaisesti. (RDA:n luku 11, myös julkishallinnolliset yhteisöt RDA:n luku 
11)

Kentän tarkka rakenne 
löytyy esim. 
Kansalliskirjaston 
sivustolta 

HUOM! Asterin (= KANTOn) 
muoto voittaa aina!

Ohjeita löytyy lisäksi 
Toimijakuvailuohjeesta

http://access.rdatoolkit.org/rdachp11-fi_rda11-1154.html
http://access.rdatoolkit.org/rdachp11-fi_rda11-1154.html
http://access.rdatoolkit.org/rdachp11-fi_rda11-1154.html
https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#610
https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje


Yhteisönimi asiasanana 3/3

Kentän rakenne 
löytyy esim. 
Kansalliskirjaston 
sivustolta

Huom! 2. 
indikaattorin arvo! 
Suomalaisessa 
kuvailussa arvo on 
4, kansainvälisessä 
kuvailussa arvo 
usein on 7. 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=400859833
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=400859833


Tavallisimmat yhteisönimi asiasanana -viittaukset

1. Kohdeviittaus järjestöstä

020 __ |a 978-952-5985-98-6  
245 00 |a Ursan historia : |b Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry 1921-2021 / |c toimittanut Hannu Karttunen, 
päätoimittaja ; muut kirjoittajat ja toimittajat: Jukka Arvo, Heikki Oja, Tuukka Perhoniemi, Anne Liljeström, Markku 
Sarimaa. 
610 24 |a Tähtitieteellinen yhdistys Ursa. |0 (FI-ASTERI-N)000005979 

→ Tietueessa 0-osakenttä; yhdistys auktorisoitu KANTOon

020 __ |a 978-952-94-5089-3 |q kovakantinen 
245 10 |a Kultaisia omenoita ja osumia vuodesta 1951 : |b jousiammuntaseura Wilhelm Tell 1951-2021 / |c Teemu 
Vuorenpää ; julkaisija: Wilhelm Tell ry ; historiatoimikunta: Kirsi Andström, Marjut Sinivuo, Olli Virola. 
610 24 |a Wilhelm Tell (urheiluseura) 

→ Tietueen a-osakentässä mukana tarkenne; yhdistystä ei ole auktorisoitu 
KANTOon, koska 0-osakenttä puuttuu
1. indikaattorin arvo: 2 = nimen osien järjestys suora



Tavallisimmat yhteisönimi asiasanana -viittaukset

020 __ |a 978-952-80-2373-9 |q sidottu |z 9789528023793
245 10 |a MLL:n Joensuun yhdistyksen 100-vuotishistoria / Satu Tanninen.
610 24 |a Mannerheimin lastensuojeluliitto. |b Joensuun paikallisyhdistys. |0 (FIN11)000214131

→ Kohdeviittaus sisältää hierarkiasuhteen; merkitään b-osakenttään
→ Tietueessa 0-osakenttä; yhdistys auktorisoitu KANTOon

Huom! 2. indikaattorin arvo! 
Suomalaisessa kuvailussa 
arvo on 4, kansainvälisessä 
kuvailussa arvo on usein 7 



Tavallisimmat yhteisönimi asiasanana -viittaukset

Nimimuodoksi valitaan yhteisön virallinen nimimuoto: Solidarność (ammattiliitto). 
Tarvittaessa voidaan tehdä lisäkirjaus tutumpaan muotoon: Solidaarisuus-liike (Puola)  

Vrt. 
Коммунистическая партия Советского Союза, Kommunistitšeskaja partija 
Sovetskogo Sojuza, lyh. КПСС, KPSS

020 __ |a 951-44-5202-X 
245 00 |a NKP ja Suomi 1953-1962 / |c toimittaneet Hannu Rautkallio, Mihail Su. Prozumenschikov, Natalia G. 
Tomilina. 
610 24 |a NKP (Neuvostoliiton kommunistinen puolue) |0 000027856
910 24 |a NKP (Neuvostoliiton kommunistinen puolue) |y Neuvostoliiton kommunistinen puolue 

→ Suomessa vakiintunut nimimuoto
→ 610a-kentän kaarisulkeissa tarkenteena yhteisönimen avattu muoto

https://finto.fi/finaf/fi/page/000027856


Tavallisimmat yhteisönimi asiasanana -viittaukset

2. Kohdeviittaus julkishallinnollisesta yhteisöstä

020 __ |a 978-952-01-1498-5
245 10 |a Eduskunta I-III. / |c Susanna Kuparinen.
610 14 |a Suomi. |b Eduskunta. |0 000034982  

→ Nyrkkisääntö: julkishallinnolliset maantieteelliset termit, 
joissa on mukana alayhteisö, tallennetaan 610-kenttään 

1. indikaattorin arvo:
1 = hallintoalueen nimi

Vrt.
Suomen eduskunta - kenttä 610
Maan nimenä Suomi  - kenttä 651 



Tavallisimmat yhteisönimi asiasanana -viittaukset

3.  Kohdeviittaus yrityksestä 

020 __ |a 978-952-321-821-5  
245 10 |a Harley-Davidson : |b koko tarina / |c Aaron Frank ; johdanto: Jim Fricke, vastaava kuraattori, 
Harley-Davidson-museo ; suomennos: Mika Oksanen ; suomenkielisen laitoksen asiantuntija-avustaja: Mika 
"Smuige" Saikku. 
610 24 |a Harley-Davidson Motor Company. |0 (FIN11)000197371
610 24 |a Harley-Davidson Museum. |0 (FIN11)000197370

 
 

HUOM! EI näin! 
610 24 |a Harley-Davidson (yhtiö)   → muoto Asterissa 4102-kentässä
610 24 |a Harley-Davidson-museo.  → muoto Asterissa 4102-kentässä

Tehdään tarvittaessa 910-kentät ko. muodoista

Huom! Kuvailussa 
0-osakenttä. Ko. 
yhteisöt  
auktorisoitu 
KANTOon 



Tavallisimmat yhteisönimi asiasanana -viittaukset

020 __ |a 978-952-93-4902-9  
245 10 |a Port of Kokkola : |b Oy M. Rauanheimo AB / |c Ole Granholm. 
610 24 |a M. Rauanheimo (yhtiö) |0 (FIN11)000159956 
610 24 |a Kokkolan satama. |0 (FIN11)000159955

1. indikaattorin arvo: 
2 = nimen osien järjestys on suora

Mikäli 
kohdeviittauksessa 
kaarisulkeissa tarkenne, 
loppupistettä ei tule (ks. 
loppupiste-ohje)

https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/Loppupisteohje


Tavallisimmat yhteisönimi asiasanana -viittaukset

Kohdeviittaus nimeään vaihtaneesta ja/tai toiseen yritykseen sulautuneesta 
yrityksestä

020 __ |a 978-952-68866-2-6 
245 00 |a Koneita ja ihmisiä : |b Wärtsilä-konsernin koettu historia 1969-2019 / |c päätoimittaja: Atte Palomäki ; 
toimittaja: Pekka Vänttinen ; haastattelijat: Teija Laakso, Eveliina Mikkonen, Tiina Haimi, Alice Ahlström ; valokuvat: 
Wärtsilän arkisto [ja muita] ; julkaisija: Wärtsilä. 
610 24 |a Wärtsilä Finland. |0 (FIN11)000021943
610 24 |a Wärtsilä. |0 (FIN11)000007907
610 24 |a Metra. |0 (FIN11)000032661

Asteri-tietueen 
informaatiota:
Metra:
Muodostunut Wärtsilän ja 
Lohja oy:n fuusiosta 1990

Asteri-tietueen 
informaatiota:
Wärtsilä Finland:
Kotisivut, katsottu 
21.10.2020 
http://www.wartsila.com

Asteri-tietueen 
informaatiota:
Wärtsilä:
Seuraaja: Metra



Tapahtuma asiasanana  

Tapahtuma (kokous, kongressi, konferenssi, näyttely, messut, festivaali, taistelu, 
nimetty katastrofi yms) tallennetaan kenttään 610, 611 tai 647, mikäli tallentamista 
pidetään tärkeänä

Tapahtuman nimen muoto valitaan RDA:ta noudattavissa kirjastoissa RDA:n luvussa 11 
määrätyllä tavalla.

Organisatorisen tapahtuman nimi asiasanana  
Tallennetaan kenttään 611 (rakenne Kansalliskirjaston sivustolta)
Tallennetaan kenttään 610 (rakenne Kansalliskirjaston sivustolta)
Ei-organisatorisen tapahtuman tai sattumuksen nimi asiasanana 
Tallennetaan kenttään 647 (rakenne Kansalliskirjaston sivustolta)

Nimen muodon kirjaamiseen löytyy lisäksi ohjeita Toimijakuvailuohjeesta

http://access.rdatoolkit.org/rdachp11-fi_rda11-1154.html
https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#611%20)
https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#610
https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#647
https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje


Esimerkit aiheena tapahtumat

1. Aiheena todellinen, organisatorisen tapahtuma

020 __ |a 978-951-851-795-8 
245 10 |a Olympiastadion / |c Erkki Alaja ; englanninkielinen tiivistelmä: Vesa Tikander. 
611 24 |a Olympialaiset |n (15. |d 1952 : |c Helsinki, Suomi) → tapahtuma

a = kokouksen/tapahtuman nimi 
n = kokouksen/tapahtuman numero
d = kokouksen/tapahtuman aika 
c = kokouksen/tapahtuman paikka

+
610 24 |a Helsingin olympiastadion. |0 000023096 → järjestäjä
610 24 |a Stadion-säätiö. |0 000023097 → järjestäjä

→ Kuvailuun tulee molemmat kentät (610, 611), mikäli teoksessa kuvataan sekä 
tapahtuman järjestävää organisaatiota että itse tapahtumaa



Esimerkit: aiheena tapahtumat
2. Aiheena fiktiivinen ja/tai toteutumaton tapahtuma 

024 3 _|a 5030949034397 
245 00 |a Harry Potter ja huispauksen MM-kisat = |b Harry Potter : 
quidditch world  cup. 
611 24 |a Huispauksen MM-kisat (fiktiivinen tapahtuma)

→ Tarkenne ‘fiktiivinen tapahtuma’ a-osakenttään

020 __ |a 978-952-92-3987-0
084 __ |a 84.2 |2 ykl 
245 10 |a Jos... : |b Helsingin olympiakisat 1940 / |c Martti M. Niemi.  
611 24 |a  Olympialaiset  |n  (12. :  |d  1940  |c  Helsinki, Suomi)

→ Sama rakenne kuin toteutuneessa tapahtumassa



Esimerkit aiheena tapahtumat
3.  Aiheena yksittäinen nimetty, ei-organisatorinen tapahtuma
Kenttään 647 tallennetaan nimetyn taistelun, katastrofin tai muun yleensä 
ei-organisatorisen tapahtuman tai sattumuksen nimestä käytettävä hakutieto, mikäli 
informaation tallentamista pidetään tärkeänä

020 __ |a 951-0-17318-5
245 10 |a Valkeasaari murtuu |c Niilo Lappalainen
647 _4 |a Valkeasaaren läpimurto  |c (Valkeasaari, Venäjä : |d 1944) 

A = tapahtuman nimi
C = tapahtuman paikka
D = tapahtuman aika

1. indikaattorin arvo: # = määrittämätön
2. indikaattorin arvo: 4 = asiasanastoa ei määritelty



Koottuna järjestetyn tapahtuman ja sattumuksen ilmaisutavat

 Järjestetty tapahtuma

020 __ |a 978-951-851-795-8 
245 10 |a Olympiastadion / |c Erkki Alaja.
611 24 |a Olympialaiset |n (15. |d 1952 : |c Helsinki, Suomi) |0 (FIN11)000210015

→ kohdetapahtuma
+ 
610 24 |a Helsingin olympiastadion. |0 (FIN11)000023096 → kohdeyhteisö: tapahtuman järjestäjä
610 24 |a Stadion-säätiö. |0 (FIN11)000023097 → kohdeyhteisö: tapahtuman järjestäjä

Sattumus

020 __ |a 951-0-17318-5
245 10 |a Valkeasaari murtuu |c Niilo Lappalainen.
647 24 |a Valkeasaaren läpimurto |c (Valkeasaari, Venäjä : |d 1944) → sattumus



Aiheena paikka
Tieto kuvailtavan teoksen aiheena olevasta todellisesta paikasta tallennetaan, mikäli 
informaation tallentamista pidetään tärkeänä

Asia voidaan ilmaista: 

Kentässä 650 (kontrolloidun asiasanaston asiasana) 
Kentän rakenne löytyy esim. Kansallliskirjaston sivulta 

Kentässä 651 (maantieteellinen nimi asiasanana)
Kentän rakenne löytyy esim. Kansalliskirjaston sivulta

https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#650
https://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm#651


Maantieteelliset ryhmänimet
Paikkaan viittaavat ryhmänimet (maaseutu, kylät, kaupungit, meret) tallennetaan 
kenttään 650 kontrolloidun asiasanaston asiasanana. Termit otetaan joko YSO- tai 
KAUNO-ontologiasta. Mikäli termiä ei löydy, sitä voidaan pyytää ko. sanaston 
ylläpidosta 

020 __ |a 978-952-7399-13-2
245 10 |a Suomen aluekehityksen pitkät aallot : |b näkökulmia ja 
tulkintoja / |c Hannu Katajamäki. 
650 _7 |a maaseutu |2 yso/fin |0 linkki

130 0_ |a Pohjalaisia (elokuva : 1925)  
650 _7 |a kylät |2 kauno/fin |0 linkki  
650 _7 |a maaseutu |2 kauno/fin |0 linkki

https://finto.fi/yso/fi/
https://finto.fi/kauno/fi/


Maantieteelliset erisnimet 1/2
Paikkaan viittaavat erisnimet (Helsinki, Pispala (Tampere), Aakenustunturi) tallennetaan 
kenttään 651 kontrolloidun asiasanaston asiasanana. Termit otetaan YSO-paikat-
ontologiasta. Ontologiasta löytyy myös joitakin kansainvälisiä paikannimiä (Abydos 
(Egypti), Kadriorg (Tallinna), Uumaja). Mikäli termiä ei löydy, sitä voidaan pyytää 
ontologian ylläpidosta 

020 __ |a 978-952-373-288-9 
245 10 |a Saimaan tarinat / |c Ari Manninen ; kuvat: Ari Manninen [ja muita]. 
651 _7 |a Saimaa |2 yso/fin |0 linkki
651 _7 |a Itä-Suomi |2 yso/fin |0 linkki

130 0_ |a Pohjalaisia (elokuva : 1925)  
651 _7 |a Etelä-Pohjanmaa |2 yso/fin |0 linkki

https://finto.fi/yso-paikat/fi/
https://finto.fi/yso-paikat/fi/%7Csuggestion


Maantieteelliset erisnimet 2/2
Informaatio aiheena olevasta fiktiivisestä paikasta tallennetaan, mikäli 
sitä pidetään oleellisena. Fiktiivinen paikkanimi tallennetaan kenttään 651. 
Huom! Fiktiivisiä paikkoja ei löydy YSO-paikat-ontologiasta 

Kokonaan fiktiivinen paikka

020 __ |a 978-952-04-1302-6 
245 10 |a Maailmanloppu ja ihmemaa / |c Haruki Mukarami ; suomentanut Raisa Porrasmaa. 
651 _4 |a Ihmemaa (fiktiivinen paikka) 

Osittain fiktiivinen paikka
020 __ |a 978-952-279-688-2 
245 10 |a Kuolon kultaiset kiehkurat / |c Alan Bradley ; suomentanut Maija Heikinheimo. 
651 _4 |a Bishop's Lacey (Englanti : fiktiivinen paikka)



Yhteenveto aiheena paikka: kentät 650 ja 651

Nyrkkisääntö:
Maantieteelliset ryhmänimet tallennetaan kenttään 650. Maantieteelliset erisnimet, 
joilla EI OLE hallinnollista alahierarkiaa (esim. Suomi. Eduskunta), tallennetaan 
kenttään 651  

130 0_ |a Pohjalaisia (elokuva : 1925)
650 _7 |a maaseutu  |2 yso/fin |0 linkki 
651 _7 |a Etelä-Pohjanmaa |2 yso/fin |0 linkki 



Sanastot ja kuvailukentät 1/3
Termi voi esiintyä useassa sanastossa



Sanastot ja kuvailukentät 2/3
Termit valitaan kuvailtavan teoksen luonteen mukaisesti kunkin organisaation 
käytössä olevilla ontologioilla ja sanastoilla. Melinda-kuvailussa hyväksytyt 
yleisontologiat ja sanastot ovat YSO, KAUNO  ja SLM 

Tietoaineisto kuvaillaan YSO-termein 650-kentässä

650 _7 |a lehdistökirjoittelu |2 yso/fin |0 linkki
650 _7 |a heimot |2 yso/fin |0 linkki
650 _7 |a valmentava johtaminen |2 yso/fin |0  linkki

Fiktiivinen aineisto kuvaillaan KAUNO-termein 650-kentässä. Mikäli KAUNO- 
ontologia ei ole käytössä, kuvailu tehdään YSO-termein 

650 _7 |a aikamiespojat |2 kauno/fin |0 linkki
650 _7 |a eläinten kuningas |2 kauno/fin |0 linkki
650 _7 |a elolliset leikkikalut |2 kauno/fin |0 linkki

https://finto.fi/yso/fi/
https://finto.fi/kauno/fi/
https://finto.fi/slm/fi/


Sanastot ja kuvailukentät 3/3
Mikäli halutaan kuvailla teoksen lajityyppiä tai muotoa, se tehdään kentässä 655. 
Sanastona käytetään SLM-sanastoa

655 _7 |a selkokirjat |2 slm/fin |0 linkki
655 _7 |a maaseuturomaanit |2 slm/fin |0 linkki
655 _7 |a näyttelyjulkaisut |2 slm/fin |0 linkki
655 _7 |a sonaatit |2 slm/fin |0  linkki
655 _7 |a tieteiselokuvat |2 slm/fin |0 linkki
655 _7 |a strategiapelit |2 slm/fin |0 linkki



Sama termi, monta käyttötapaa 1/3 
Termi tietoaineiston kuvailussa  

020 __ |a 978-952-5976-51-9 
245 10 |a Kirjoittaen kerrottu sota : |b tutkimus vuoden 1918 sodan kerronnallisesta käsittelystä 
omaelämäkerrallisissa teksteissä / |c Andreas McKeough. 
502 __ |a Väitöskirja :  |c Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, |d 2017. 
567 __ a Narratiivinen tutkimus.
650 _7 |a kansalaissota |2 yso/fin |0 linkki
650 _7 |a muistelmat |2 yso/fin |0 linkki
650 _7 |a päiväkirjat |2 yso/fin |0 linkki
650 _7 |a kirjoittaminen |2 yso/fin |0 linkki YSO-terminä

Termi kuvaa teoksen aihetta; teos on väitöstutkimus Suomen 
sisällissodan ajan muistelmista ja päiväkirjoista



Sama termi, monta käyttötapaa 2/3

Termi fiktiivisen aineiston kuvailussa
020 __ |a 978-951-1-43232-6  
245 10 |a Kielletty päiväkirja : |b romaani / |c Alba de Céspedes ; 
suomentanut Anna Louhivuori. 
650 _7 |a kirjoittaminen |2 kauno/fin |0 linkki
650 _7 |a päiväkirjat |2 kauno/fin |0 linkki
650 _7 |a jne.
655 _7 |a psykologiset romaanit |2 slm/fin |0 linkki
655 _7 |a päiväkirjaromaanit |2 slm/fin |0 linkki
655 _7 |a jne.

Termi kuvaa teoksen aihetta; teoksen yhtenä 
kerronnan keinona on päiväkirjan kirjoittaminen KAUNO-terminä



Sama termi, monta käyttötapaa 3/3 

Termi määrittämässä teoksen lajityyppiä/muotoa

020 __ |a 978-951-583-246-7
245 10 |a Resedagbok från Europa 1783-1784 / |c Mikael Hisinger.
600 14 |a Hisinger, Mikael, |d 1758-1829. 
655 _7 |a matkakertomukset |2 slm/fin |0 linkki
655 _7|a päiväkirjat |2 slm/fin |0 linkki
655 _7|a reseberättelser |2 slm/swe |0 linkki
655 _7|a dagböcker ||2 slm/swe |0 linkki

Termi kuvaa teoksen muotoa; teos on M. Hisingerin 
matkakuvaus 1700-luvun Euroopassa SLM-terminä



Lopuksi
“Sisällönkuvailu on kuvailtavan aineiston käsittelemien aiheiden ottamista tiedonhaun 
piiriin, jotta tiedonhakija voi löytää itselleen relevantin aineiston kattavasti ja helposti. 
Kuvailijan tuleekin aina tarkastella kuvailemiaan aineistoja käyttäjäkunnan tarpeet 
huomioiden. Laadukas sisällönkuvailu tarjoaa mahdollisuuden lähestyä aineistoa sekä 
yleisemmällä että tarkemmalla tasolla hyödyntäen sekä luokitusten että asiasanastojen 
tarjoamia mahdollisuuksia”  Sisällönkuvailuopas 

Sama yksinkertaistetusti: laadukas sisällönkuvailu huomioi

● Yleisemmän tason
● Tarkemman tason
● Kontekstin ts. kokoelman / kokoelmat

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86966762#id-0.Johdatusasiasanoitukseen,luokitukseenjat%C3%A4m%C3%A4noppaank%C3%A4ytt%C3%B6

