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Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston työryhmä: 



1 NUMEERINEN INDEKSOINTI 
INFORMAATIOKOODIT 
 
laji 
 
kohderyhmä 
 
LUOKITUS 
 
alkuteoksen kieli 
 
julkaisun kieli 
 
maantieteellinen alue 
 
genre 

 
 
 
 
 



 
 

Merkkipaikka 33 – Kirjallisuuslaji 

1  –  Kaunokirjallisuus (ei tarkkaa määritelmää) 

d  –  Draama 

e  –  Esseet  

f  –  Romaanit  

h  –  Huumori, satiiri jne.  

j  –  Novellit, kertomukset 

m  –  Yhdistelmä (esim. runoja ja novelleja)  

p –  Runot  

 

008 INFORMAATIOKOODIT 



 
Merkkipaikka 22 – Kohderyhmä 

 

e  – Aikuiset 

f  – Erityisryhmä  (selkokirjat) 

j  – Lapset ja nuoret  

 

008 INFORMAATIOKOODIT 



 
 

  

 

 

 

Alkuteoksen kieli vai julkaisun kieli? 

? 

? 



 

LUOKITUS: UDK ja YKL/KAB 

080 UDK 

alkuteos: suomenruotsalainen 

kirjallisuus 

genre: romaanit 

kohderyhmä: lapset 

 

080 __ ‡a 839.79  ‡x -3 ‡x (024.7)
  

 

 

084 YKL / KAB 

julkaistu teos: venäjänkielinen 

genre: kertomakirjallisuus 

 

 

 

084 __ ‡a 84.71   

 



 
 

 

Maantieteellinen alue?  



 
• alkuteos: saksankielinen kirjallisuus 

• maantieteellinen alue: Romania 

 

080 __ ‡a 821.112.2 ‡x (498) 

 

• genre: kaunokirjallisuus 

• julkaisun kieli: espanjan kieli 

• alkuteoksen kieli: saksan kieli 

 

080 __ ‡a 821 ‡x =134.2 ‡x =030.112.2  

LUOKITUS: UDC online 



 

Genre, laji, tyyli 

UDK 

• ala: urheilu 

• laji: kaunokirjallisuus 

• alkukieli: suomi 

• genre: romaanit 

 

080 __ ‡ a 796/799  

080 __ ‡ a 894.541 ‡x -3 

 
 

 

YKL/KAB 

• ala: urheilu 

• julkaisun kieli: suomi 

• genre: kertomakirjallisuus 

 

 

084 __ ‡a 84.2 ‡2 ykl 

084 9_ ‡a Urheilu ‡2 ykl 

 



 

2 SANALLINEN INDEKSOINTI 

KAUNOKKI   
   

Genre, laji, tyyli 

 Teema 

Henkilö, toimija 

 Paikka, miljöö 

Aika 

 

BELLA 

 

Genre, art, stil 

 Tema 

 Person, aktör 

Miljö, plats 

 Tid 



 
650 _7 ‡a rakkaus ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a perhe-elämä ‡2 kaunokki 

 

650 _7 ‡a aviopuolisot ‡2 kaunokki 

650 _7 ‡a papit ‡2 kaunokki 

 
650 _7 ‡a skärgårdar ‡2 bella 

650 _7 ‡a efterkrigstiden ‡2 bella 

 

650 Kaunokin / Bellan asiasana 



 
600 14 ‡a Rokka, Antti, ‡c fikt. 

600 04 ‡a Prinsessa Ruusunen, ‡c fikt. 
 

ehdotus: 
600 14 ‡a Sorsa, Kalevi, ‡v fikt. 

 

vrt. Library of Congress 
600 10 ‡a Einstein, Albert, ‡d 1879-1955  ‡v Fiction. 

600 10 ‡a Washington, George, ‡d 1732-1783  ‡v Juvenile literature. 

 

600 Henkilönnimi 



 
 

 

610 Yhteisönnimi 

 
610 24 ‡a Kärrynpyörän kilta, ‡c fikt.  
 
ehdotus: 
610 24 ‡a Nokia (yhtiö) ‡v fikt.  
 
vrt. Library of Congress 
610 20 ‡a Library of Congress ‡v Fiction. 



 

 
 

 

 

 

 

 

630 Yhtenäistetty nimeke 



 

 
651 Maantieteellinen nimi 

 
651 _7 ‡a Oubliette, ‡c fikt. ‡2 kaunokki 
 

ehdotus: 
651 _7 ‡a Tanska ‡v fikt. ‡2 ysa 
 
vrt. Library of Congress 
651 _0 ‡a New York (N. Y) ‡v Fiction. 
 



 

Teoksen kuvaama aika (uusi indikaattori) 

648 07 ‡a 1100-luku ‡2 kaunokki 

 

 

Teoksen syntyaika (uusi indikaattori) 

648 17 ‡a 1800-luku ‡2 kaunokki 

 
648 Aikaa ilmaiseva termi 
 



 
655 _7 ‡a absurdismi ‡2 kaunokki 

655 _7 ‡a huumori ‡2 kaunokki 

655 _7 ‡a satiiri ‡2 kaunokki 

655 _7 ‡a urheilukirjallisuus ‡2 kaunokki 

 
655 _7 ‡a absurdism ‡2 bella 

655 _7 ‡a humor ‡2 bella 

655 _7 ‡a satir ‡2 bella 

655 _7 ‡a idrottsromaner ‡2 bella 

 

655 Aineiston lajityyppi / muoto 



 
 

Sisällönkuvailuverkoston sähköpostilista: 
 

      siskuvailu-lista at helsinki.fi 

 

Sisällönkuvailuverkoston www-sivut: 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/ne
uvosto/verkostot/sisallonkuvailuverkostot.ht
ml 
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