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YLEISTÄ
 
Kaikki luetteloitava aineisto sisällönkuvaillaan. 
 
1. Aineistojen sisällönkuvailussa käytetään kontrolloituja asiasanastoja / 

tesauruksia ja/tai luokitusjärjestelmiä. Sanastoja on sekä  
yleissanastoja että erikoisalojen sanastoja. Myös luokitukset voivat olla 
yleisiä tai tieteenalakohtaisia. Tarvittaessa voi käyttää myös vapaita 
asiasanoja.  

 
2. Yksittäiset kirjastot valitsevat ja päättävät, mitä sanastoja ja/tai 

luokitusjärjestelmiä käytetään ja millä syvyydellä sisällönkuvaillaan. 
 

 

LUOKITUS
 
Käytetään vakiintuneita kansallisia tai kansainvälisiä luokituksia. 
Yleisimmin käytetyt luokitusjärjestelmät luetellaan liitteessä 1. 
 
Joissakin kirjastoissa käytetään aineistojen sijaintitiedon kuvaamiseen 
aiheenmukaisia luokituskoodeja. Ne ovat kirjastokohtaisia, eikä niihin tässä 
ohjeessa oteta kantaa. 
 
1. Luokitusta käytetään kirjasto- ja tieteenalakohtaisesti joko pelkästään tai 

asiasanojen lisäksi. 
 
2. Luokitusta on suositeltavaa käyttää erityisesti tekniikan ja luonnontieteiden 

aloilla, joilla ei ole käytettävissä sopivia asiasanastoja. 
 
3. Osakenttäjaon voi tarkistaa MARC 21-formaatin suomennoksesta 

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/05X-08X.htm. 
 
Huom! Vain yksi luokkanotaatio per kenttä. Osakenttää ‡a ei toisteta, vaan 
jokaiselle luokalle luodaan oma 0XX-kenttä. 
 

050 LIBRARY OF CONGRESS -LUOKITUS (LCC)
http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/ 
 

 Tulee kopioitujen tietueiden mukana esim. Kongressin kirjaston tietokannasta 
 
1. indik. Määrittelemätön (kopioiduissa tietueissa myös 0 tai 1) 
2. indik.  4 (kopioiduissa tietueissa myös 0) 
 
Osak.  ‡a LC-luokka 
 
Esim. 
050_4 ‡a NB933.F44 
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060 NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE -LUOKITUS (NLM)
http://www.nlm.nih.gov/class/ 
 

 Lääketieteen ja terveystieteiden kirjastojen käyttämä luokitus 
 
1. indik. Määrittelemätön (kopioiduissa tietueissa myös 0 tai 1) 
2. indik.  4 (kopioiduissa tietueissa myös 0) 
 
Osak.  ‡a NLM-luokka 
 
Esim. 
060_4 ‡a WU 113 
 

072 AIHEALUEKOODI
 

 Kokoelmakarttahankkeessa perustettu luokitus. Kokoelmakartan aihealueryhmät: 
http://www.varastokirjasto.fi/kokoelmakartta/opasteet/Aihealueet.pdf 
 

1. indik.  Määrittelemätön 
2. indik.  7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 
 
Osak.  ‡a Aihealuekoodi 

‡2 kkaa 
 
Esim. 
072_7 ‡a 80 ‡2 kkaa 
 

080 UDK-LUOKITUS
 

 Yleisimmin Suomessa käytetty luokitusjärjestelmä 
 Tietokannoissa on käytetty UDK:sta erilaisia versioita 

 
1. indik.  Määrittelemätön 
2. indik. Määrittelemätön 
 
Osak. ‡a UDK-luokka 

‡x Lisäluku 
 
Esim. 
080__ ‡a 37 ‡x (480) ‡x (091) 
080__ ‡a 929 Linna 
080__ ‡a 908 Pälkjärvi 
080__ ‡a 894.541 ‡x -3 
 
 Lisälukuja käytetään suomalaisen laitoksen ohjeen mukaisessa järjestyksessä: 

näkökohta, paikka, aika, rotu ja kansallisuus, muoto, kieli. 
 Voidaan käyttää kaksoispistettä käsitteistä, jotka on ilmaistu kiinteinä notaatioina 

(esim. 800:316 sosiolingvistiikka). Uusia omia kaksoispisteellisiä notaatioita ei saa 
luoda. 

 Lukuihin liittyvistä sanallisista lisäyksistä käytetään paikannimistä luettelointikielen 
mukaista muotoa, jos sellainen on (esim. 908 Tukholma). 

 Yhteisöjen nimistä käytetään yleisesti käytettyjä lyhenteitä (esim. 061.1 Unesco). 
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 Henkilönnimistä valitaan luetteloinnin/asiasanoituksen kanssa yhdenmukainen muoto 
(esim. 929 Sibelius tai 929 Sibelius, Jean; 929 Birgitta, pyhä; 929 Aleksanteri II, 
Venäjän keisari). 

 

082 DEWEY-LUOKITUS
 
 Tulee kopioitujen tietueiden mukana esim. Kongressin kirjaston tietokannasta  

 
1. indik. Laitoksen tyyppi:  0 – Täysi laitos 

1 – Lyhennetty laitos 
2. indik.  Luokituksen antaja:  4 - muun kuin LC:n antama luokka 

määrittelemätön – tieto puuttuu 
(kopioiduissa tietueissa myös 0) 

Osak.  ‡a 
 
Esim. 
082__ ‡a 618.92/0978 
 

084 MUU LUOKITUS
 
 Luokituksen koodi osakentässä ‡2, esim. Yleisten kirjastojen luokitus: ‡2 ykl 

 
1. indik.  Määrittelemätön 
2. indik.  Määrittelemätön 
 
Osak.  ‡a Luokka 

‡2 Luokituksen lähde. Koodi otetaan listalta, ks. Source Codes for 
Vocabularies, Rules, and Schemes > Classification Scheme Source. 
Codeshttp://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html  
 Jos koodia ei ole listalla, merkitään osakentän arvoksi ”z” 

 
Esim. 
084__ ‡a 37.8 ‡2 ykl 
084__ ‡a 904 ‡2 gfdc 

084__ ‡a HIS:15.1.3 ‡2 z 
 
 
Yleisimpiä 084 osakentässä 2 käytettäviä luokituskoodeja1: 
 acmccs = ACM Computing Classification System 
 agrissc = Agris-luokitus 
 bar = Barnard-luokitus 
 ekl = Eduskunnan kirjaston luokitus 
 finagri = Finagri-luokitus 
 gfdc = Global Forest Decimal Classification 
 inspec = INSPEC classification -luokitus 
 kssb = Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
 kuvacs = Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä 
 mpkkl = Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä 
 msc = Mathematical Subject Classification (American Mathematical Society) 
 rubbk = Bibliotecno-bibliograficeskaâ klassifikaciâ -luokitus 

                                                             
1 Poimittu listasta: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions: PART III: 
Classification Sources http://www.loc.gov/marc/relators/relaclas.html. 
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 siblcs = Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä 
 suaslc = Seinäjoen korkeakoulukirjaston luokitus 
 taikclas = Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus 
 taykl = Tampereen yliopiston kirjaston luokitus 
 teatkl = Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas 
 tykoma = Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus 
 veera = VEERA-luokitus 
 ykl = Yleisten kirjastojen luokitus 

ASIASANOITUS
 
Asiasanoituksessa tulee välttää eri sanastojen päällekkäisten termien ja 
ketjutettujen asiasanojen käyttöä tietokantojen (erityisesti Melindan) yhtenäisen 
sisällönkuvailun toteutumiseksi.  
 
Käytetään Yleistä suomalaista asiasanastoa / Allmän tesaurus på svenska 
(YSA/Allärs) aina kun se on mahdollista. 
 
Kaikkia sanastoja, myös vieraskielisiä, voidaan käyttää. Riippumatta kuvailtavan 
aineiston kielestä voidaan käyttää erikielisiä asiasanoja. 
 

o Huom! On myös asiasanastoja joiden rakenteeseen ja/tai 
indeksointikäytäntöön kuuluvat ketjut, esim. LCSH, MeSH, sao. Myös YSAssa 
on joitakin auktorisoituja ketjuja. 

 
1. Asiasanat voivat olla asiasanastojen sanoja, vapaita/kirjastokohtaisia 

asiasanoja, henkilönnimiä, yhteisönnimiä, kokousten nimiä, teosten nimiä tai 
maantieteellisiä nimiä. 

 
2. Asiasanastoa käytettäessä on aina varmistettava käytetyn sanaston 

voimassaolevasta versiosta asiasanan oikea muoto. Termien tarkistaminen 
asiasanastoista on välttämätöntä, koska tietokantaan on voitu tallentaa 
sanastoon kuulumattomia asiasanoja ja näin virheellisen muodon käyttö 
kumuloituu, vaikka haettaisiinkin aikaisemmin tallennettuja asiasanoja 
omasta tietokannasta.  

 
Melindassa tulee korjata asiasanojen virheellisiä kirjoitusasuja ja MARC 21-
formaatin rakenteen rikkomuksia, esim. asiasana väärässä kentässä. 

 
3. Sanastoista voi olla käytettävissä erikielisiä versioita, kuten YSA/Allärs tai 

MeSH/FinMeSH/SweMeSH. Vaikka kirjastossa indeksoitaisiinkin vain esim. 
suomenkielisellä YSAlla, voivat julkaisun asiasisältöä kuvaavat termit 
tietokannassa olla eri kielillä, sillä kopioitaessa tietueita eri tietokannoista 
(LINDA, LIBRIS, LC jne.) saadaan niin englannin- kuin ruotsinkielisiäkin 
asiasanoja, jotka yleensä jätetään tietueeseen. Näin saadaan myös 
asiasanoja sanastoista/tesauruksista, joita ei yleensä käytetä Suomen 
Voyager/Aleph –kirjastoissa. 

 
4. Suomalaisten asiasanastojen yleisnimiset asiasanat kirjoitetaan yleensä 

pienellä alkukirjaimella (esim. YSA, FinMeSH, Hoidokki). Sanastoihin 
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kuulumattomat ”vapaat”, yleisnimiset asiasanat kirjoitetaan aina pienellä 
alkukirjaimella. 

 
o Poikkeuksia: Joissain asiasanastoissa yleisnimisetkin asiasanat, joissain 

tapauksissa vain päätermit, kirjoitetaan isolla alkukirjaimella (esim. MeSH, 
Svenska ämnesord (sao), LCSH). Tällöin asiasanoituksessa noudatetaan 
asiasanaston mukaista kirjoitusasua. 

 
5. Huom! ohjeissa on esitetty vain tärkeimmät osakentät. Tarkempi 

osakenttäjako löytyy MARC 21-formaatin suomennoksesta 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/6XX.htm Noudata 
osakenttien tallennuksessa sisällönkuvailuohjeen tallennusjärjestystä. 

 
6. Sanastojen lyhenteet on saatu Kongressin kirjastolta ja ne löytyvät liitteestä 

2. Vain viralliset lyhenteet tuottavat käytetyn asiasanaston avatun muodon 
Suomen Voyager-tietokantojen asiasanahaussa.  

 
7. Suomessa käytössä olevia asiasanastoja, ks. liite 3. 
 

600 HENKILÖNNIMI ASIASANANA
 
Kenttään tallennettavat tiedot kohdehenkilöstä liittyvät teoksen sisältöön. 
Henkilön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät henkilölisäkirjaukset 
tallennetaan kenttään 700. 
 
 Henkilönnimi voi olla todellisen/fiktiivisen henkilön/olennon nimi, salanimi, suvun 

nimi, nimimerkki tai muu nimitys. 
 Henkilönnimien valinnassa noudatetaan Suomalaisia luettelointisääntöjä (osa: 

Hakutiedot). 
 Kotimaisten ja ongelmallisten ulkomaisten henkilönnimien auktorisoituja muotoja voi 

tarkistaa FENNICAsta. 
 Huom! alla on lueteltu vain tärkeimmät osakentät – tarkista loput  

MARC 21-formaatin suomennoksesta 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/6XX.htm#600 

 
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) 

2 – MeSH (Medical Subject Heading) 
4 - Lähdettä ei määritelty 

 
Osak.  ‡a Henkilönnimi 

‡d Nimeen liittyvät aikamääreet 
‡c Arvonimet ja muut nimeen liittyvät sanat 
‡t Teoksen nimeke 

 
Osakenttä ‡a 

 Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. 
 Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä 

kirjainta/etunimien ensimmäisiä kirjaimia. 
 Jos etunimistä tallennetaan vain etukirjaimet, jokaisen kirjaimen eteen tulee 

välilyönti ja jokaisen kirjaimen jälkeen tulee piste (Lewis, C. S.). 
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Osakenttä ‡d 

 Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. 
 Henkilön syntymä- ja kuolinvuodet voidaan tallentaa auktoriteettitietokanta 

Asterin mukaisesti, jos henkilö ei sitä nimenomaisesti ole kieltänyt.  
 Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet jatkossakin tallentaa 

bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi. 
 
Osakenttä ‡c 

 Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista 
nimeä. 

 Tähän tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, 
ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta 
osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään. Jos kohteena on fiktiivinen 
henkilö/olento, osakenttään tallennetaan tieto fikt. (poikkeuksena jumalat, 
jumalattaret ja epäselvät tapaukset). 

 
Osakenttä ‡t 

 Osakenttää käytetään tekijä-nimeke –tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. 
 Teosten nimet tallennetaan asiasanoituksen kielellä ja tarvittaessa myös 

alkuteoksen kielellä. 
 
Esim. 
600 14 ‡a Kekkonen, Urho. 
600 14 ‡a Lewis, C. S. 
600 04 ‡a Aapeli. 
600 04 ‡a Birgitta, ‡c pyhä. 
600 34 ‡a Limnell, ‡c suku. 
600 04 ‡a Aleksanteri I, ‡c Venäjän keisari. 
600 14 ‡a Burton, Richard, ‡c Sir. 
600 04 ‡a Danny, ‡c taiteilijanimi. 
600 04 ‡a Isis, ‡c jumalatar. 
600 04 ‡a Arthur, ‡c kuningas. 
600 04 ‡a Laika, ‡c koira. 
600 14 ‡a Rokka, Antti, ‡c fikt. 
600 04 ‡a Batman, ‡c fikt. 
600 04 ‡a Pekka Töpöhäntä, ‡c fikt. 
600 04 ‡a Prinsessa Ruusunen, ‡c fikt. 
600 14 ‡a Kivi, Aleksis, ‡d 1834–1872. ‡t Seitsemän veljestä. 
600 14 ‡a Shakespeare, William. ‡t Kuningas Lear. 
600 14 ‡a Shakespeare, William. ‡t King Lear. 
600 14 ‡a Mozart, Wolfgang Amadeus, ‡e säv. ‡t Zauberflöte, ‡n KV620. 
 

610 YHTEISÖNNIMI ASIASANANA
 
Kenttään tallennetavat tiedot kohdeyhteisöstä eivät liity teoksen tekijyyteen 
vaan sisältöön. Yhteisön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät 
yhteisölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 710.  
 
 Yhteisönnimistä suositellaan käytettäväksi yhteisön virallista nimimuotoa. 
 Kotimaisten ja kansainvälisten yhteisönnimien auktorisoituja muotoja voi tarkistaa 

FENNICAsta. 
 Kansainvälisten yhteisöjen nimistä käytetään asiasanoituksen kielen mukaista 

muotoa, kun virallinen muoto on olemassa kyseisellä kielellä. 
 Yhteisönnimi tallennetaan aina kenttään 610, ei asiasanakenttään 650. 
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 Huom! luonnonsuojelualueiden, puistojen (esim. kansallispuistojen, huvipuistojen), 
urheilukilpailujen, festivaalien yms. nimet tallennetaan kenttään 650. 

 Huom! suvun nimi tallennetaan kenttään 600. 
 Yhteisönnimien valinnassa noudatetaan Suomalaisia luettelointisääntöjä (osa: 

Hakutiedot). Poikkeuksena valtionhallinnolliset yhteisöt, tuomioistuimet, 
sotilasyksiköt ja uskonnolliset yhteisöt, joissa sovelletaan AARC2:ta (Anglo-American 
Cataloguing Rules, 2nd ed.) 

 Lyhenteitä ei suositella, ellei kysymyksessä ole vakiintunut lyhenne. Esim. 
o Unesco 
o Akava 

 Suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään yleensä isoa kirjainta vain nimen alussa 
(esim. Itä-Suomen yliopisto). Poikkeuksia esim. 

o Suomen Akatemia 
o Suomen Pankki 
o Suomen Punainen Risti 
o Åbo Akademi 

 Englanninkielisessä yhteisönnimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla 
kirjaimella. 

 Huom! alla on lueteltu vain tärkeimmät osakentät – tarkista loput MARC 21-
formaatin suomennoksesta 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/6XX.htm#610 

 
1. indik.  0 – Nimen osien järjestys käänteinen 

1 - Hallintoalueen nimi 
2 - Nimen osien järjestys suora 

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

2 – MeSH (Medical Subject Heading) 
4 - Lähdettä ei määritelty 

 
Osak.  ‡a Yhteisönnimi 

‡b Alayksikkö 
 
Osakenttä ‡b 

 Jos yhteisön hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan toistaa. 
 
Osakenttä ‡t 

 Osakenttää käytetään tekijä-nimeke –tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. 
 
Esim. 
610 24 ‡a Euroopan unioni. 
610 24 ‡a Helsingin yliopisto. 
610 24 ‡a Expo -92. 
610 24 ‡a Jyväskylän yliopisto. ‡b Terveystieteiden laitos. ‡b Liikuntalääketiede. 
610 24 ‡a Beatles (yhtye) 
610 24 ‡a Nokia (yhtiö) 
610 24 ‡a International Association of Geodesy. 
610 14 ‡a Suomi. ‡b Ulkoasiainministeriö. ‡b Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö. 
610 14 ‡a Suomi. ‡b Hovioikeus (Kouvola) 
610 14 ‡a Suomi. ‡b Maavoimat. ‡b Divisioona, 6. 
610 24 ‡a Katolinen kirkko Suomessa. ‡b Helsingin hiippakunta. 
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611 KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA
 
1. indik.  0 – Nimen osien järjestys käänteinen 

1 - Hallintoalueen nimi 
2 - Nimen osien järjestys suora 

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

2 – MeSH (Medical Subject Heading) 
4 - Lähdettä ei määritelty 

 
Osak.  ‡a Kokouksen tai hallintoalueen nimi 

‡n Kokouksen numero tai muu numerointitieto 
‡d Kokouksen aika 
‡c Kokouksen paikka 

 
Esim. 
611 24 ‡a Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi. 
611 24 ‡a Valtakunnallinen musiikintutkijoiden symposium ‡n (7 : ‡d 2003 : ‡c Turku) 
 

630 YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA
 
Kentässä 630 mainittu nimeke ei koske luetteloivana olevaa teosta/julkaisua 
itseään vaan sen sisältöä. Nimeke on asiasanana. Kirjaukset kentissä 130 ja 730 
sen sijaan koskevat luetteloitavana olevaa teosta. 
 
Kenttää 630 käytetään anonyymeistä ja tekijättömistä teoksista. Jos teoksella 
on tekijä, tehdään tekijä-nimeke –kirjaus kenttään 600. 
 
 Teosten nimet tallennetaan asiasanoituksen kielellä ja tarvittaessa myös alkuteoksen 

kielellä. 
 Kenttään merkitään teoksen nimeke silloin, kun teos on anonyymi tai tekijöitä on 

neljä tai enemmän.  
 Huom! alla on lueteltu vain tärkeimmät osakentät – tarkista loput  

MARC 21-formaatin suomennoksesta 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/6XX.htm#630 

 
 
1. indik. 0-9 - Lajittelussa ohitettavien merkkien määrä 
 
2. indik.  0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 

2 – MeSH (Medical Subject Heading) 
4 - Lähdettä ei määritelty 

 
Osak.  ‡a Nimeke 

‡p Teoksen osan nimeke 
‡f Teoksen julkaisuaika 
‡l Teoksen kieli- tai muu versio 

 
Osakenttä ‡p 
 Jos teos jakaantuu osiin monitasoisesti, osakenttää ‡p voidaan toistaa. 
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Esim. 
630 04 ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti. ‡p Psalmit ‡x kommentaarit. 
630 04 ‡a Kalevala, ‡l ranska. 
630 44 ‡a The Guardian. 
630 04 ‡a Diabetes (aikakauslehti) 
630 04 ‡a Tuntematon sotilas (elokuva) ‡f (1955) 

648 AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANA
 
 Numeeriset ajanmääreet 
 Huom! nämä asiasanat eivät tule Voyagerissa asiasanojen selaushakuun. 
 Aikamääreet tallennetaan yleensä vuosikymmenen tai vuosisadan tarkkuudella. 

Yksittäisiä vuosia tallennetaan harvoin (poikkeus: historialliset tapahtumat). 
 Jos kysymyksessä on useamman vuosisadan tai vuosikymmenen kattava jakso, 

vuosisadat ja vuosikymmenet hajotetaan indeksoinnissa. 
 
1. indik.  Määrittelemätön 
 
2. indik.  0 - LCSH (Library of Congress Subject Heading) 

2 - MeSH (Medical Subject Headings) 
4 - Vapaa (kirjastokohtainen) asiasana. Huom! Numeeriset aikaa ilmaisevat 
termit voi aina merkitä YSAn asiasanoiksi (ks. esimerkit) 
7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 

 
Osak.  ‡a Aikaa ilmaiseva termi (numeerinen ajanmääre) 

‡2 Sanaston lyhenne [ks. liite 2] 
 
Esim. 
648_7 ‡a 1700-luku ‡2 ysa 
648_7 ‡a 1960-luku ‡2 ysa 
648_7 ‡a 1917 ‡2 ysa 
 
 

650 KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA
 

Välimerkitys ja isojen/pienten alkukirjainten käyttö noudattaa kunkin 
asiasanaston käytäntöjä. Suomalaisten sanastojen yleisnimiset asiasanat 
kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella eikä loppuun tule pistettä. Kopioitujen 
tietueiden asiasanat jätetään kunkin sanaston mukaiseen kirjoitusasuun. Esim. 
MeSH- ja sao -asiasanojen osalta noudatetaan asiasanaston mukaista 
kirjoitusasua.  

Vapaat asiasanat merkitään kenttään 653. 650-kentän 2. indikaattorin arvoa 4 
käytetään vain sellaisten kontrolloitujen sanastojen sanoissa, joiden koodia ei 
löydy LC:n MARC 21 -koodilistasta. 

Henkilön- ja yhteisönnimiä ei saa laittaa 650-kentän ketjuihin vaan ne merkitään 
aina 600- tai 610-kenttään.  

 

 

 



11 
 

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

2 - MeSH (Medical Subject Headings) 
4 - Asiasanastoa ei ole määritelty. Asiasana on peräisin kontrolloidusta 
asiasanastosta tai auktoriteettitiedostosta, mutta mikään muista 
indikaattoriarvoista tai osakentän ‡2 koodeista ei ole sille soveltuva.  
7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 

 
Osak.  ‡a Asiasana 

‡x Toinen asiasana (MeSH-asiasanoissa sallittu näkökulmatermi) 
‡z Lisämääre: maantieteellinen nimi 
‡y Lisämääre: aika 
‡2 Sanaston lyhenne [ks. liite 2] 

 
Osakenttä ‡x 

 Osakenttää ‡x ei suositella toistettavaksi. Luettelointiformaatti sallii toiston, 
mutta sisällönkuvailun kannalta tämä ei ole suositeltavaa.  

 
Osakenttä ‡z (vrt. kenttä 651) 

 Suositellaan kentän 651 käyttämistä 
 
 
Osakenttä ‡y 

 Suositellaan kentän 648 käyttämistä 
 

Asiasanaston asiasana, muut kuin LCSH, MeSH
 
1. indik. 7 
 

 Jos asiasana on asiasanaston asiasana, 2. indikaattorin arvoksi tulee 7 ja 
osakenttään ‡2 tulee käytetyn asiasanaston lyhenne (ks. liite 2). 

 
Esim. 
650_7 ‡a jätteet ‡x käsittely ‡2 ysa 
650_7 ‡a saamelaiset ‡2 ysa 
650_7 ‡a Kalevan kisat ‡2 ysa 
650_7 ‡a Patvinsuon kansallispuisto ‡2 ysa 
650_7 ‡a Google ‡2 ysa 
650_7 ‡a Wikipedia ‡2 ysa 
650_7 ‡a YouTube ‡2 ysa 
650_7 ‡a Web 2.0 ‡2 ysa 
650_7 ‡a Titanic (laiva) ‡2 ysa 
650_7 ‡a vetenskapliga bibliotek ‡2 allars 
650_7 ‡a industrial growth ‡2 helecon 
650_7 ‡a hoidon vaikuttavuus ‡2 finmesh 
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MeSH-asiasana
 
2. indik. 2 
 
 Jos kyseessä on MeSH-asiasanaston  asiasana, 2. indikaattorin arvoksi tulee 2. 

 
 NLM:n MeSH asiasanoituksessa käytetään tarkinta mahdollista asiasanaa. Jos 

asiasanaston samasta hierarkiapuun haarasta tarvitaan yli kolme suppeampaa 
asiasanaa, suositellaan, että valitaan näiden tilalle ko. hierarkian laajempi asiasana. 
 

 MeSH-asiasanaan (päätermiin) on mahdollista liittää sallittu näkökulmatermi 
(allowable qualifier= allowable subheading). Ne löytyvät voimassaolevasta 
sanastosta MeSH Browserista http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 
Sallittu näkökulmatermi tallennetaan osakenttään ‡x. 650_2 ‡x -osakenttää ei voi 
toistaa. Asiasana voidaan tarvittaessa toistaa. Asiasanaan voidaan liittää enintään 
kolme sallittua näkökulmatermiä. NLM:n MeSH asiasanoituksen mukaan: jos yhtä 
asiasanaa kohden tarvitaan yli kolme näkökulmatermiä, tarkistetaan löytyykö  
subheadings-hierarkiasta http://www.nlm.nih.gov/mesh/subhierarchy.html laajempi 
näkökulmatermi, jolla voidaan kattaa näitä termejä ja vähentää näkökulmatermien 
määrää. Jos tämä ei onnistu, suositellaan, että valitaan pelkkä asiasana ja jätetään 
näkökulmatermit pois. 
 

 Maantieteelliset MeSH-termit tallennetaan kenttään 651_2. 
 
Esim. 
650_2 ‡a Skin Diseases ‡x diagnosis. 
650_2 ‡a Adolescent. 
 
650_2 ‡a Heart Defects, Congenital ‡x epidemiology. 
651_2 ‡a Finland ‡x epidemiology. 
 
650 _2 ‡a Health Services. 
650 _2 ‡a Health Services ‡x economics. 
650 _2 ‡a Health Services ‡x trends. 
 
650 _2 ‡a Power (Psychology) 
 
Julkaisutyypit (Publication Type) tallennetaan kenttään 655_2 (esim. 655_2 ‡a Academic 
Dissertations). 
 

651 MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA
Suomenkieliset paikannimet laitetaan tähän kenttään YSA-termeinä, vaikka niitä 
ei olisi vahvistettu sanastossa. Siis ei käytetä kenttää 653. 
 
 Maantieteellisiä nimiä voivat olla esim. 

o maanosat 
o maat, valtiot 
o alueiden yhteisnimet, esim., Lähi-itä, Pohjoiskalotti 
o läänit, maakunnat, kaupungit, kunnat, kaupunginosat, kylät, kadunnimet 
o vesistöt, meret, järvet, joet 
o vuoristot, tunturit, vaarat 
o historialliset paikannimet, esim. Akaa, Itävalta-Unkari, Bysantti, Vanha Suomi 
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 Huom! maiden ryhmänimet kuten EU-maat, arabimaat, kehitysmaat jne. 
tallennetaan kenttään 650 osakenttään ‡a. 

 Hierarkia laajemmasta suppeampaan, esim. 651_7 ‡a Helsinki ‡z Kallio ‡2 ysa. 
 Jos maantieteellisellä nimellä on asiasanoituksen kielellä vastine, käytetään sitä 

asiasanana. 
 Maantieteellisiä nimiä löytyy VESA-verkkosanastosta http://vesa.lib.helsinki.fi/ 
 Suositeltavaa on käyttää YSAn ja Allärsin auktorisoituja ketjuja maantieteellisissä 

nimissä, mutta muissa se ei ole välttämätöntä. 
 Suomenkieliset maantieteelliset nimet merkitään YSAn asiasanoiksi, ruotsinkieliset 

Allärsin asiasanoiksi (elleivät ne sisälly johonkin erikoissanastoon). Esim. 651_7 ‡a 
Tukholma ‡2 ysa. 

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

2 - MeSH (Medical Subject Headings) 
4 - Asiasanastoa ei ole määritelty. Asiasana on peräisin kontrolloidusta 
asiasanastosta tai auktoriteettitiedostosta, mutta mikään muista 
indikaattoriarvoista tai osakentän ‡2 koodeista ei ole sille soveltuva. 
7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 
 

Osak.  ‡a Asiasana 
‡2 Sanaston lyhenne [ks. liite 2] 
 

 Osakenttien ‡x, ‡z, ‡y toistamista ei suositella. 
 
Esim. 
651_7 ‡a Ruotsi ‡2 ysa 
651_7 ‡a Tukholma ‡2 ysa 
651_7 ‡a Ilomantsi ‡z Möhkö ‡2 ysa 
651_7 ‡a Pyhäjärvi ‡z Säkylä ‡2 ysa 
651_2 ‡a Finland ‡x epidemiology. 
651_0 ‡a Finland. 
 

653 KONTROLLOIMATON HAKUTERMI
 
 Hakutermit, jotka eivät ole peräisin kontrolloidusta asiasanastosta (ns. vapaat 

asiasanat) 
 Huom! nämä hakutermit eivät tule Voyagerissa asiasanojen selaushakuun 
 653-kentässä olevia asiasanoja saa muuttaa YSAn asiasanoiksi, jos ne ovat samoja. 
 653-kentästä voi poistaa kansallisbibliografian osakentän ‡9 ENNAKKOTIETO, mikäli 

asiasana sopii aineiston kuvailuun. 
 

 
1. indik.  Hakutermin taso (_ - Tieto puuttuu) 
2. indik.  Termin tyyppi (0 – Asiasana) 
 
Osak.  ‡a Kontrolloimaton termi  

‡9 tech (tekniikan asiasanat), ENNAKKOTIETO (tekijän/julkaisijan antamat 
asiasanat kansallisbibliografiassa), stat (Tilastokirjaston käytössä) 

 
Esim. 
653_ 0 ‡a teemamatkailu  
653_ 0 ‡a älykkäät rakennukset  
653_ 0 ‡a distressi ‡9 ENNAKKOTIETO  
653_ 0 ‡a väriennusteet 
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655 AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ
 
 Asiasanat, jotka kuvaavat aineiston lajityyppiä (genreä), muotoa ja/tai fyysisiä 

ominaisuuksia 
 Tähän kenttään syötetyt asiasanat tulevat Voyagerissa mukaan asiasanojen 

selaushakuun. 
 Huom! Fennica asiasanoittaa tähän kenttään vain kausijulkaisujen lehtityypit. 

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

2 - MeSH (Medical Subject Headings) 
4 - Asiasanastoa ei ole määritelty. Asiasana on peräisin kontrolloidusta 
asiasanastosta tai auktoriteettitiedostosta, mutta mikään muista 
indikaattoriarvoista tai osakentän ‡2 koodeista ei ole sille soveltuva. 
7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2 

 
Osak.  ‡a Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi tai fokustermi 

‡2 Sanaston lyhenne [ks. liite 2] 
 
Esim. 
655_7 ‡a muotilehdet ‡2 ysa 
655_7 ‡a väitöskirjat ‡2 ysa 
655_7 ‡a CD-ROM-levyt ‡2 ysa 
 

MeSH-asiasana (Publication Type)
 
2. indik. 2 
 
Publication Type –asiasanat on listattu ”Publication Characteristics (Publication Types) - 
Scope Notes” luettelossa http://www.nlm.nih.gov/mesh/pubtypes.html Ne löytyvät myös 
MeSH Browserista http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 
Huom! MeSH-asiasanastossa on erikseen aiheenmukaisia julkaisutyyppeihin liittyviä 
asiasanoja esim. ”Dissertations, Academic as Topic”. 
 
Esim. 
655_2 ‡a Biography. 
655_2 ‡a Academic Dissertations. 
655_2 ‡a Practice Guideline. 
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MUUT SISÄLLÖNKUVAILUKENTÄT (kentät 654, 656-662)
 
Formaattiin sisältyvät myös sisällönkuvailukentät 654 ja 656-662, 
joita ei tässä vaiheessa suositella käytettäväksi. 
 
Ks. kenttien tarkemmat tiedot MARC 21-formaatin suomennoksesta 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/6XX.htm 
 
654 - FASETTIANALYSOITU ASIASANA 
656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ 
657 - TAPAHTUMA TAI TOIMINTO HAKUTERMINÄ 
658 - OPINTO-OHJELMAN TAI KURSSIN TAVOITTEET HAKUTERMINÄ 
662 - HIERARKKINEN MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA 
 

TIIVISTELMÄT JA SISÄLLYSLUETTELOT
 
Suositellaan tiivistelmien ja sisällysluetteloiden tallentamista 
tekijänoikeudet huomioiden.  
 
Esim. poiminta eri kirjastotietokannoista BookWhere –poimintaluettelointiohjelmalla, 
kustantajien sivuilta jne. Ohjeet tiivistelmä- ja sisällysluettelokenttien käytöstä löytyvät  
MARC 21-formaatin suomennoksesta 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/50X-53X.htm 
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LIITE 1 Luokitusjärjestelmiä2

ACM Computing Classification System (ACM) 
http://dl.acm.org/ccs.cfm 

  Julkaistiin 1964 
  Viimeisin versio 2012 

 
Dewey Decimal Classification (DDC) 
http://dewey.org/webdewey/login/login.html (maksullinen) 

  1. painos 1876 
  23. laitos 2011 
  Sekä painettu että sähköinen versio 
  Ylläpitäjä: OCLC 

 
Library of Congress Classification (LCC) 
http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/ 
 
Mathematics Subject Classification 
http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html 

 Ylläpitäjä: American Mathematical Society 
 ent. American Mathematical Society -luokitus (AMS) 

 
National Library of Medicine Classification (NLM) 
http://www.nlm.nih.gov/class/ 

 1948, viimeinen painettu versio 5th rev. ed. 1999 
 2002 alkaen ainoastaan sähköisenä 
 kattaa lääketieteen ja sen lähialat 
 PDF:nä sivulta http://www.nlm.nih.gov/class/terms_cond.html  

 
UDK : yleinen kymmenluokittelu 

 1895, Paul Otiet ja Henri La Fontaine 
 Ylläpitäjä: UDC Consortium, UDCC Haagissa 
 UDC Master Reference File (MRF) http://www.udcc.org/mrf.htm (maksullinen) 
 Uusi versio vuosittain 
 Kirjastoissa on käytössä erisyvyisiä UDK-laitoksia. Yleisimmin käytössä on Suomalainen, lyhennetty 

laitos, 3.uud.p. 1983 (aakkosellinen hakemisto 1985, lisälehtiä 1992 asti). Suomenkielistä laitosta ei 
enää ylläpidetä. 

 FENNICAn monografia-aineistossa käytetty UDK-luokitus ja hakemisto: 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkkaavio.html 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/fennica/fennica_udkhakemisto.html 
 
Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä (YKL) 
Verkko-YKL: http://ykl.kirjastot.fi/  

 Useiden ammattikorkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen käyttämä luokitus. Myös Fennica 
luokittaa osan aineistosta YKL:llä. 

 Dewey-luokituksen suomalainen mukaelma 
 1. laitos ilmestyi v. 1925 nimellä Luokitusopas kirjallisuutta varten 
 Viimeisin painettu laitos v. 2005 
 Luokituksesta on olemassa verkossa myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot 
 Ylläpitäjä: Helsingin kaupunginkirjasto yhdessä LUU-työryhmän kanssa (LUU-työryhmässä on 

edustajia yleisistä kirjastoista, Kansalliskirjastosta ja BTJ Kirjastopalvelusta) 
 Yhteyshenkilö: yrjo.lindegren@hel.fi 

  

                                                             
2 Tiedot päivitetty 16.1.2013 
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LIITE 2 Asiasanastojen lyhenteet kentissä 650 ja 651
(2. indikaattorin arvo 7, osakenttä ‡2) 
 
Suomessa käytetyille asiasanastoille MARC:in Sources-koodistossa annettuja 
asiasanastolyhenteitä 
Sanastojen www-osoite ym. tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 3. 
 
agrifors  Agriforest (Maatalous ja metsäalan sanasto) 
allars  Allärs (Allmän tesaurus på svenska) 
bella  Specialtesaurus för fiktivt material 
cabt  CAB Thesaurus 
cilla  Specialtesaurus för musik 
eks  Eduskunnan kirjaston asiasanasto 
finmesh  FinMeSH (Medical Subject Headings suomeksi) 
georeft  GeoRef thesaurus 
helecon  HELECON-tietokantojen BILD/FINP/THES asiasanasto 
hoidokki  Hoitotyön asiasanasto 
inist  INIS: thesaurus 
inspect  Inspec Thesaurus 
kaunokki  Fiktiivisen aineiston asiasanasto 
kitu  Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto  
kta  Kielitieteen sanasto 
ktta  Muotoilun ja viestinnän asiasanasto 
kula  Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto*  
mar  Merenkulkualan asiasanasto* 
masa  Museoalan sanasto 
musa  Musiikin asiasanasto 
opms  Opetusministeriön asiasanasto 
pha  Puolustushallinnon asiasanasto 
sao  Svenska ämnesord 
ttka  Teologinen asiasanasto 
ysa  Yleinen suomalainen asiasanasto 
 
*on LC:n listalla, ei vielä ”aukea” Voyagerissa 
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LIITE 3: Asiasanastoja3
 

Yleissanastoja
Allärs : allmän tesaurus på svenska 
http://vesa.lib.helsinki.fi/allars/ 
http://onki.fi/fi/browser/overview/allars 

 ‡2 allars 
 YSAn ruotsinkielinen laitos 
 lähes 25 000 asiasanaa 
 ylläpitäjä: Kansalliskirjasto yhteistyössä Åbo Akademis bibliotekin kanssa 
 Allärsista puuttuu YSAn vapaan indeksoinnin sanaryhmien termien käännöksiä 
 yhteyshenkilö: maria.forsen@abo.fi 

 
Library of Congress Subject Headings (LCSH) 
http://id.loc.gov/search/ 

 yli 270 000 asiasanaa ja viitettä 
 valmiit ketjut 

 
Svenska ämnesord 
http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/ 

 ‡2 sao 
 pohjautuu SAB:n (ruotsalainen luokitusjärjestelmä) hakemistoon 
 valmiit ketjut 
 suurimmassa osassa sanoista ei ole tesaurus-suhteita 

 
YSA : yleinen suomalainen asiasanasto 
http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/ 
http://onki.fi/fi/browser/overview/ysa 

 ‡2 ysa 
 lähes 30 000 asiasanaa, joista maantieteellisiä nimiä on n. 5000 
 kartunta n. 1000 termiä/vuosi 
 kattaa kaikki tiedonalat, mutta eksaktien tieteiden termeistä vain yleisimpiä käsitteitä 
 ruotsinkielinen laitos: Allärs 
 ylläpitäjä: Kansalliskirjasto 
 yhteyshenkilö: mirja.anttila@helsinki.fi 

 

Erikoissanastoja
Agriforest : Viikin kampuskirjaston elektroninen asiasanasto (Viikki Campus Library 
electronic thesaurus) 
http://www-db.helsinki.fi/agriforest/ 

 ‡2 agrifors 
 n. 7000 asiasanaa 
 alat: maatalous, metsä- ja puuala, elintarvikeala, kotitalous- ja kuluttaja-ala ja 

ympäristöala 
 kielet: suomi ja englanti 
 kasvilajien, kasvitautien ja tuhoeläinten tieteellisiä nimiä 
 ylläpitäjä: Helsingin yliopiston kirjasto. Viikin kampuskirjasto 
 yhteyshenkilö: paivi.lipsanen@helsinki.fi 

 
Bella : Specialtesaurus för fiktivt material 
http://kaunokki.kirjastot.fi/sv-FI/ 

 ‡2 bella 
 painettu laitos v. 2004 
 Kaunokin ruotsinkielinen laitos 
 ylläpitäjä: Helsingin kaupunginkirjasto 
 yhteyshenkilö: yrjo.lindegren@helsinki.fi 

 

                                                             
3 Tiedot päivitetty 16.1.2013 
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CAB Thesaurus : CABI 
http://www.cabi.org/cabthesaurus/ 

 ‡2 cabt 
 alat: biotieteet, teknologia, yhteiskuntatieteet 
 ylläpitäjä: CABI 

 
Cilla : specialtesaurus för musik 
http://vesa.lib.helsinki.fi/musa/ 
http://onki.fi/fi/browser/overview/musa 

 ‡2 cilla 
 n. 900 asiasanaa 
 MUSAn ruotsinkielinen laitos 
 ylläpitäjä: Kansalliskirjasto 
 yhteyshenkilö: ulla.ikaheimo@helsinki.fi 

 
Eduskunnan kirjaston asiasanasto (Library of Parliament Subject Headings) 
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/EKS/ 

 ‡2 eks 
 n. 4000 asiasanaa 
 alat: oikeustieteet, politiikantutkimus, hallinto 
 kielet: suomi, ruotsi ja englanti 
 asiasanoista hakuyhteys SELMA-tietokantaan 
 ylläpitäjä: Eduskunnan kirjasto 
 yhteyshenkilö: marja.oksa-pallasvuo@eduskunta.fi 

 
Eurooppalainen kasvatusalan tesaurus (European Education Thesaurus) 
http://ktl.jyu.fi/arkisto/unescochair/AL_FI_P1.PDF 
http://ktl.jyu.fi/arkisto/unescochair/AL_FI_P2.PDF 

 12 kieltä 
 n. 3000 asiasanaa 
 kehitetty Euroopan yhteisöjen komission ja Euroopan neuvoston yhteistyönä 
 käytetään laajasti eurooppalaisten kasvatus- ja koulutusalan indeksoinnissa 
 voi tulostaa haluamansa kieliversion ilmaiseksi (vaatii rekisteröinnin) 

 
FinMeSH, ks. myös MeSH 
http://www.terkko.helsinki.fi/termix/ 
http://onki.fi/fi/browser/overview/mesh (vuoden 2007 versio) 

 ‡2 finmesh 
 ylläpitäjä: Kustannus Oy Duodecim 
 yhteyshenkilö: peter.nyberg@duodecim.fi 

 
Geosanasto (Geologic Index Terms used in GTK) 
http://www.gtk.fi/tietopalvelut/tietokannat/geosanasto.html 

 kielet: suomi, englanti 
 geologiset asiasanat ja maantieteelliset paikannimet 
 käytettävissä Geologian tutkimuskeskuksen tietokannassa, johon termistä hakuyhteys 
 ylläpitäjä: Geologian tutkimuskeskus 
 yhteyshenkilö: jani.hurstinen@gtk.fi  

 
HELECON-tietokantojen BILD/FINP/THES asiasanasto 
http://web.lib.hse.fi/FI/helevoc/ 

 ‡2 helecon 
 kielet: suomi ja englanti 
 ylläpitäjä: Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö 
 yhteyshenkilö: samuli.kerola@aalto.fi 

 
Hoidokki: hoitotyön asiasanasto 
http://www.hoidokki.fi/ 

 ‡2 hoidokki 
 kielet: suomi, ruotsi a englanti 
 ylläpitäjä: Sairaanhoitajien koulutussäätiö (SHKS) 
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INIS/ ETDE Thesaurus  
http://www.etde.org/edb/reference.html 

 ‡2 inist 
 ylläpitäjä: Energy Technology Data Exchange (ETDE); International Nuclear Information 

System (INIS) 
 
Inspec Tesaurus 

 ‡2 inspect 
 ylläpitäjä: The Institution of Engineering and Technology 

 
Kaunokki : Fiktiivisen aineiston asiasanasto 
http://kaunokki.kirjastot.fi/ 

 ‡2 kaunokki 
 painettu laitos v. 2000 
 ruotsinkielinen laitos: Bella 
 ylläpitäjä: Helsingin kaupunginkirjasto 
 yhteyshenkilö: yrjo.lindegren@helsinki.fi 

 
Kielitieteen asiasanasto (Thesaurus for Linguistics) 
http://kaino.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/asiasanasto.html 

 ‡2 kta 
 kielet: suomi, englanti, viro, saksa 
 ylläpitäjä: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
 yhteyshenkilö: anna-liisa.kristiansson-seppala@kotus.fi 

 
Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto (Thesaurus for Literary Studies) 
http://www.finlit.fi/kitu/ 

 ‡2 kitu 
 kielet: suomi ja englanti 
 ylläpitäjä: Suomalaisen kirjallisuuden seura 
 yhteyshenkilö: eeva-liisa.haanpaa@finlit.fi 

 
Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto (Thesaurus for Folk Culture Studies) 
http://www.finlit.fi/kula/ 

 ‡2 kula 
 kielet: suomi ja englanti 
 painettu versio: Perinnetieteiden asiasanasto, 1994 
 ylläpitäjä: Suomalaisen kirjallisuuden seura 
 yhteyshenkilö: kristiina.nayho@finlit.fi 

 
LAPPONICA-asiasanasto 
http://www.lapponica.net/sanasto2.htm 

 kielet: suomi ja saame 
 ylläpitäjä: Lapin maakuntakirjasto 

 
Medical Subject Headings (MeSH) 
Voimassaoleva sanasto MeSH Browser: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html  

 päivitetään vuosittain 
 ylläpitäjä: National Library of Medicine (USA) 
 MeSH Home Page: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 
 näkökulmatermi (subheadings) –hierarkia: 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/subhierarchy.html 
 MeSHin suomenkielinen versio: 

o FinMeSH 
o ‡2 finmesh 
http://www.terkko.helsinki.fi/termix/ 

 Ylläpitäjä: Kustannus Oy Duodecim 
 Yhdyshenkilö: peter.nyberg@duodecim.fi 

 
 http://onki.fi/fi/browser/overview/mesh (Huom! vuoden 2007 versio)  
 Medline-lehtien aihealueet: http://wwwcf.nlm.nih.gov/serials/journals/index.cfm 
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Merenkulkualan asiasanasto (MariTerm) 
http://merisanasto.kyamk.fi/index.php 

 ‡2 mar 
 n. 1300 asiasanaa 
 kielet: suomi, englanti, ruotsi (termeistä osalla vain suomenkielinen muoto) 
 ylläpitäjät: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Metsolan kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, 

Satakunnan ammattikorkeakoulu: Tekniikka ja merenkulku Rauma, kirjasto, Suomen 
merimuseo, Liikenneviraston kirjasto, Merisotakoulun kirjasto, Yrkeshögskolan Novia, Aboa 
Mare, Bibliotek 

 
Muotoilun ja viestinnän asiasanasto 
http://www.designkuopio.fi/kirjasto/asiasanasto/ 

 ‡2 ktta 
 ylläpitäjä: Kuopion muotoiluakatemia 
 yhteystiedot: kirjasto.taitemia@designkuopio.fi 

 
Museoalan asiasanasto (MASA) 
http://www.nba.fi/fi/masaetusivu 

 ‡2 masa 
 ylläpitäjä: Museovirasto 

 
MUSA : musiikin asiasanasto 
http://vesa.lib.helsinki.fi/musa/ 
http://onki.fi/fi/browser/overview/musa 

 ‡2 musa 
 n. 900 asiasanaa 
 ylläpitäjä: Kansalliskirjasto 
 yhteyshenkilö: ulla.ikaheimo@helsinki.fi 

 
Opetusministeriön asiasanasto 

 ‡2 opms 
 ylläpitäjä: Opetusministeriön kirjasto 
 yhteyshenkilö: leena.granholm@minedu.fi 
 Opetusministeriön asiasanasto sisältyy Valtioneuvoston asiasanastoon 

http://onki.fi/en/browser/overview/?o=http%3A%2F%2Fwww.yso.fi%2Fonto%2Fvnas&l=fi 
 
Puolustushallinnon asiasanasto 
http://www.puhaas.net/ 

 ‡2 pha 
 ylläpitäjä: Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 

 
Sociological Abstracts Thesaurus 
http://www.csa.com/factsheets/supplements/sociothes.php 

 ‡2 socio 
 CSA Sociological Abstracts -tietokannan tesaurus 
 ent. Thesaurus of Sociological Indexing Terms 

 
Suomen kuntaliiton sanasto 
http://kirjasto.kuntaliitto.fi/?PBFORMTYPE=01005&PROFILESET=FIN&DATABASE=1&GENPARAM=0                                  

 ylläpitäjä: Suomen kuntaliiton kirjasto 
 yhteyshenkilö: eila.vainikka@kuntaliitto.fi 

 
Teologinen asiasanasto 
http://apumatti.helsinki.fi/lcms.php?am=20836-20836-1&page=20857 

 ‡2 ttka 
 yikaisempi nimi: Teologisen tiedekunnan kirjaston asiasanasto 
 ylläpitäjä: Helsingin yliopiston kirjasto. Keskustakampuksen kirjasto 


