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Miksi saavutettavuutta 
on tärkeää kuvailla?

Saavutettavuus on 
yhdenvertaisuuden 
edistämistä.

Saavutettava kirjasto 
tarjoaa palveluita ja 
aineistoja kaikille 
käyttäjäryhmille. 

Saavutettavuuden 
kuvailu ohjaa käyttäjän 
tarvitsemansa 
aineiston äärelle



Taustaa kuvailun muutokselle
➢ 2018 

MARC 21-formaattiin lisättiin saavutettavuuskentät 341 ja 532, jolloin ne käännettiin lyhyesti 

suomeksi.

➢ 2020

Saavutettavuusominaisuuksien kuvailu nousi ajankohtaiseksi eri tahoilla.

➢ 2021-22

MARC 21–formaatin saavutettavuuskenttien 341 ja 532 tekstit käännettiin kokonaan. 

Saavutettavuusominaisuuksien kuvailuohjeet valmistuivat julkaistaviksi ja käyttöönotettaviksi: ensiksi 

selkokirjat ja videotallenteet.

Saavutettavuuteen liittyviä termejä ja fraaseja on lisätty Metatietosanastoon.



Kenttä 341 - Saavutettavuussisältö

341 0_ ‡a tekstiin perustuva ‡b selkokielinen ‡2 mts/fin

Osakentät:

‡a - aineiston sisällön ensisijainen saavutettavuustapa

Käytössä olevat termivaihtoehdot: 

tekstiin perustuva, 
näköön perustuva, 
kuuloon perustuva tai 

tuntoaistiin perustuva. 

‡b - ‡e - saavutettavuussisällön vaihtoehtoinen saavutettavuustapa

Termit otetaan Metatietosanastosta ja termin lähde merkitään osakenttään ‡2 mts/fin.

‡b - avustavat tekstiominaisuudet

‡d - avustavat auditiiviset ominaisuudet

1. Indikaattorin arvot:⎵ - Tieto puuttuu  [Jos käytössä on vain osakenttä ‡a]
0 - Mukautettavat ominaisuudet 

ensisijaisen sisällön saavutettavuudessa

1 - Mukautettavat ominaisuudet 
toissijaisen sisällön saavutettavuudessa

Huom! Ei loppupistettä



Selkokirja - 341
➢ Valitaan osakenttään a 

soveltuva termi 

kuvailuohjeesta:

tekstiin perustuva, näköön 
perustuva, kuuloon perustuva tai 

tuntoaistiin perustuva. 

➢ Valitaan osakenttään b 

(avustavat tekstiominaisuudet) 

soveltuva termi 

Metatietosanastosta:

selkokielinen

➢ Huomautetaan sanaston 

lähteestä osakentässä 2:

 mts/fin  [Metatietosanasto]



Käyttöesimerkki: selkokirjat

 008/22 kohderyhmä: f - erityisryhmä

041 0_ ‡a fin

100 1_ ‡a Takala, Tuija, ‡e kirjoittaja. 

245 10 ‡a Paimentyttö / ‡c Enni Mustonen ; selkomukautus: Tuija Takala.

264 _1 ‡a [Espoo] : ‡b Kehitysvammaliitto ry : ‡b Opike, ‡c [2021]

341 0_ ‡a tekstiin perustuva ‡b selkokielinen ‡2 mts/fin

655 _7 ‡a selkokirjat ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

700 1_ ‡i Selkokielisen version perustana (teos): ‡a Mustonen, Enni. 

‡t Paimentyttö. ‡0 (FI-ASTERI-N)000066366

546 __ ‡a Selkokielinen.



Videotallenteiden saatavuuden kuvailu
Tekstitys kuulovammaisille ja kuvailutulkkaus merkitään 041-kentässä omiin osakenttiinsä (p ja q)
Otetaan käyttöön uudet kentät 341 ja 532
Terminologiassa tapahtuu muutos: ”kuvailu näkövammaisille” muuttuu muotoon ”kuvailutulkkaus”. Uusi termi on jo päivitetty 
Metatietosanastoon

Nyt
041 1_ ‡a eng ‡a swe ‡a fre ‡j fin  ‡j swe ‡j nor ‡j dan [‡p eng ‡q eng] ‡h eng

546 __ ‡a Vaihtoehtoiset ääniraidat: englanti, ruotsi, ranska ; kuvailu näkövammaisille: englanti ; 

tekstitys: suomi, ruotsi, norja, tanska ; tekstitys kuulovammaisille: englanti.

Jatkossa
041 1_ ‡a eng ‡a swe ‡a fre ‡j fin  ‡j swe ‡j nor ‡j dan ‡p eng ‡q eng ‡h eng

341 0_ ‡a kuuloon perustuva ‡b tekstitys kuulovammaisille ‡2 mts/fin

341 0_ ‡a näköön perustuva ‡d kuvailutulkkaus ‡2 mts/fin

532 1_  ‡a Tekstitys kuulovammaisille: englanti

532 1_ ‡a Kuvailutulkkaus: englanti



Saavutettavuus 041-kentässä
041 Kielikoodi - osakentät:
p - Kuulovammaisille tarkoitetun tekstityksen kieli 
q - Äänivastineen kieli 
Äänivastine visuaalisen tai tekstiaineiston sisällölle. [esim. kuvailutulkkaus]

r - Visuaalinen kieli (ei-teksti) 
Visuaalinen kieli, joka mahdollistaa vaihtoehtoisen pääsyn äänisisältöön. Esimerkiksi viittomakielinen tulkkaus.

t - Tekstivastineen kieli 
Tekstivastine visuaalisen tai ääniaineiston sisällölle. 

546 __ ‡a Ääniraita: suomi ; tekstitys: suomi, ruotsi, englanti ; kuvailu näkövammaisille 

[-> kuvailutulkkaus]: suomi ; tekstitys kuulovammaisille: suomi.

041 1_ ‡a fin ‡j fin ‡j swe ‡j eng ‡p fin ‡q fin ‡h fin



Elokuva - 341
➢ Valitaan osakenttään a soveltuva 

termi kuvailuohjeesta:

tekstiin perustuva, näköön 
perustuva, kuuloon perustuva tai 

tuntoaistiin perustuva. 

➢ Valitaan osakenttiin d ja b 
(avustavat auditiiviset / 

tekstiominaisuudet) soveltuva 

termi Metatietosanastosta:

kuvailutulkkaus, tekstitys 
kuulovammaisille

➢ Huomautetaan sanaston 

lähteestä osakentässä 2:

 mts/fin  [Metatietosanasto]



Kenttä 532 - Huomautus saavutettavuudesta

Kenttään 532 merkitään aineiston saavutettavuusominaisuudet ja saavutettavuuteen liittyvät ongelmat, 

puutteet ja tekniset vaatimukset. Kentän avulla voidaan täsmentää tai rikastaa kentässä 341 annettuja 

saavutettavuustietoja. Kentässä suositellaan käytettäväksi Metatietosanaston fraaseja. 

341 0_ ‡a kuuloon perustuva ‡b tekstitys kuulovammaisille ‡2 mts/fin

341 0_ ‡a näköön perustuva ‡d kuvailutulkkaus ‡2 mts/fin

546 __ ‡a Ääniraita: suomi ; tekstitys: suomi, ruotsi, englanti ; 

kuvailu näkövammaisille: suomi ; tekstitys kuulovammaisille: suomi.

532 1_ ‡a Tekstitys kuulovammaisille: suomi

532 1_ ‡a Kuvailutulkkaus: suomi

1. Indikaattorin arvot:0 - Saavutettavuuteen liittyvät 
tekniset vaatimukset1 - Saavutettavuusominaisuudet

2 - Saavutettavuuden puutteet
Huom! Ei loppupistettä



Käyttöesimerkki: videotallenteet

041 1_ ‡a fin ‡j fin ‡j swe ‡j eng ‡p fin ‡q fin ‡h fin

130 0_ ‡a Miehiä & poikia (elokuva : 2019)

245 10 ‡a Miehiä & poikia / ‡c Oktober ; kirjoittanut ja ohjannut: Joonas Berghäll ; 

tuotanto: Joonas Berghäll & Satu Majava.

341 0_ ‡a kuuloon perustuva ‡b tekstitys kuulovammaisille ‡2 mts/fin

341 0_ ‡a näköön perustuva ‡d kuvailutulkkaus ‡2 mts/fin

532 1_ ‡a Tekstitys kuulovammaisille: suomi

532 1_ ‡a Kuvailutulkkaus: suomi

546 __ ‡a Ääniraita: suomi ; tekstitys: suomi, ruotsi, englanti.

655 _7 ‡a dokumenttielokuvat ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

655 _7 ‡a elokuvat ‡2 slm/fin ‡0 [linkki]

546 __ ‡a  kuvailu näkövammaisille: suomi ; tekstitys kuulovammaisille: suomi



Muutos valmis käyttöönotettavaksi
Ohjeistukset: RDA-sovellusohjeet, Metatietosanasto

Lisäksi tiedotusta!



Kiitos!

AV-aineistotyöryhmä, Kumea

kumea-posti (at) helsinki.fi


