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E-kirjojen
saavutettavuustiedot

Digiaineistojen vaatimat muutokset metatietoon:
Teostunniste
Thema-luokituksen kattavuus –
Marraskuu 2022

- Lisenssihinnat ja lisenssitiedot (yksi isbn, monta lisenssiä)?
- Copyright-tiedot?
- Tekijänoikeuspalkkioihin liittyvät tiedot (musiikki e- ja
äänikirjoissa)?

Rikastetun tiedon kattavuus
Marraskuu 2022: saatavilla olevat tuotteet
• Kansikuvat – Kattavuus: 88%
• Esittelytekstit – Kattavuus: 86%
• Thema – Kattavuus: 91,5%
Uniikkeja teostunnisteita on käytössä noin 24 000.
Tuotteita, joilla on teostunniste, on noin 63 000.

Prosessien kehitys: nopeammat läpimenoajat, korkeampi automaatioaste, parempi laatu
Läpimenoajat pudonneet 85%:lla vuoden 2020 tilanteeseen verrattuna ja 25%:lla vuoden 2021 tilanteeseen verrattuna.

Kirjavälitys Oy

Julkinen

Saavutettavuustiedot
tuotetiedoissa

Jotta esteettömyys/saavutettavuus toteutuu
Esteettömyyden näkökulmasta ei ole riittävää, että tiedot aineiston saavutettavuudesta löytyvät vain esim. epub-tiedoston
metatiedoista.
Jotta esteettömyys toteutuu e-kirjoilla

1.
2.
3.

E-kirjatiedoston on oltava esteetön
Lukulaitteen/palvelun/applikaation on oltava esteetön/saavutettava

–

Ei saa estää tiedoston/aineiston saavutettavuusominaisuuksia toimimasta

Kuluttajalle tai käyttäjälle on pystyttävä kertomaan ennen osto- tai käyttöönottopäätöstä, että tuote on esteetön

–

Tieto voidaan tarvita jopa ennen kirjan julkaisua

Jotta kohta kolme on mahdollinen, tuotteen tuotetiedoissa tulee olla tieto tiedoston ominaisuuksista.
Tiedoston/aineiston käsittelijä ja myyjä voivat olla eri tahoja. Jos tieto on vain tiedostossa tai tuotetiedoissa, tieto ei
välttämättä välity oikein kuluttajalle.
–

Online-oppimateriaalit, jos saavutettavuustiedot halutaan ilmoittaa myös niistä.

Esteettömyys on koko toimitusketjun asia
–
–

Tiedon esteettömyydestä eli yksittäisen tuotteen ominaisuuksista on kuljettava koko ketjun läpi kustantajalta kuluttajalle.
Tuotetiedot ja ONIX on luonteva tapa välittää tiedot itse aineiston ohella.
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Saavutettavuus ja ONIX
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ONIXin näkökulmasta saavutettavuus/esteettömyys on tuotteen lisäpiirre
– Samankaltainen tieto kuin esim.
o EPUB-tiedoston formaatin versio eli esim. EPUB 2.0.1 tai EPUB 3.2
o FSC- ja PEFC-sertifikaattitiedot
o kannen väri tai sivujen reunaväri painetuilla kirjoilla

ONIX ei rajoita saavutettavuustietojen ilmoittamista pelkkiin e-kirjoihin
– Tiedot voi ilmoittaa myös esim. ladattaville tai online-oppimateriaaleille

Yksityiskohtaiset tiedot e-kirjan esteettömyydestä / saavutettavuudesta
– välitetään Product Form Feature Composite -ryhmässä
o koodilistan 196 arvoina
o ja haluttaessa lisäksi tekstinä eli lisäpiirteen kuvauksena
– Tarkemmat ohjeet löytyvät ONIX-spesifikaatiosta kohdasta P3.4 alkaen
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Mitä saavutettavuustiedot ovat?
ONIX-koodilista 196

Onko tiedosto/tuote
saavutettava?

Minkä kriteeristön
mukaan? Millä
tavoin?

Mistä saa lisätietoja
tuotteen
saavutettavuudesta?
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Saavutettava? Kriteeristö?
ONIX-koodilista 196
Onko tiedosto/tuote saavutettava?

– Ei saavutettava (Koodi 09)
o Etenkin siirtymävaiheessa tärkeä tieto vanhoilla, ei saavutettavilla tiedostoilla.
o Jos tällä hetkellä ei-saavutettavasta e-kirjasta tehdään saavutettava ja isbn-säilyy samana, tiedot on
muistettava päivittää!

Saavutettava – Minkä kriteeristön mukaan?

– EPUB-saavutettavuusmäärittely 1.0 A (Koodi 02)
o Vastaa EPUB-saavutettavuusmäärittelyn 1.0 ja WCAG-tason A vaatimuksia
o Lisäksi voi ilmoittaa linkin sertifioijan myöntämään tiedoston vaatimustenmukaisuusraporttiin
– EPUB-saavutettavuusmäärittely 1.0 AA (Koodi 03)
o Vastaa EPUB-saavutettavuusmäärittelyn 1.0 ja WCAG-tason AA vaatimuksia
o Lisäksi voi ilmoittaa linkin sertifioijan myöntämään tiedoston vaatimustenmukaisuusraporttiin
– PDF/UA (Koodi 05)
o Portable Document Format for Universal Accessibility
o Vastaa standardien ISO 32000-1:2008 ja ISO 14289-1:2014 vaatimuksia
– LIA-kelpoisuusjärjestelmä (Koodi 01)
o Fondaziane LIA (Italia)
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Millä tavoin saavutettava?
ONIX-koodilista 196
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–

Saavutettavuustietojen yhteenveto (Koodi 00)
o Lyhyt kuvaus saavutettavuudesta – yksi kappale tekstiä!

–

Lukujärjestelmän saavutettavuustoimintoja ei ole estetty (paitsi) (koodi 10)
o Paitsi tulee siitä, että ONIXissa on mahdollista ilmoittaa aineiston käyttötavalle rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa saavutettavuuteen
esim. rajoittaa Tekstistä puheeksi -toiminnallisuuden käyttöä

–

Siirtyminen sisällysluettelon avulla (koodi 11)
o Sisällysluettelosta on mahdollista siirtyä suoraan (esim. hyperlinkin avulla) kaikkiin yksittäisiä tekstikappaleita suurempiin tekstin osiin

–

Siirtyminen hakemiston avulla (koodi 12)
o Hakemistosta voi siirtyä suoraan niihin tekstin kohtiin, joissa hakemiston termit esiintyvät.

–

Lukemisjärjestys (koodi 13)
o Kaikki tai lähes kaikki tekstimuotoinen sisältö on järjestetty yhteen loogiseen lukemisjärjestykseen

–

Lyhyet vaihtoehtoiset kuvaukset (koodi 14)
o Kaikella tai lähes kaikella ei-tekstimuotoisella sisällöllä on lyhyet vaihtoehtoiset kuvaukset, yleensä tarjolla alt-attribuutteina.

–

Kattavat vaihtoehtoiset kuvaukset (koodi 15)
o Kaikella tai lähes kaikella ei-tekstimuotoisella sisällöllä on kattavat vaihtoehtoiset kuvaukset.
o Esim. Ääni- ja videosisällöllä on kattava vaihtoehtoinen kuvaus (esim. kuvailutulkattu video) ja tekstiversio, käännöstekstitys tai
tekstitys, joka sopii niin kuulo- kuin näkövammaisille lukijoille.

–

Visuaalisessa muodossa esitetty data on saatavilla ei-graafisena (koodi 16)

–

Saavutettava matemaattinen sisältö (koodi 17)
o Matemaattinen sisältö kuten lausekkeet ovat luettavissa avustavan teknologian avulla, esim. käyttämällä MathML:ää.

–

Saavutettavat kemialliset merkinnät (koodi 18)
o Kemialliset merkinnät, kuten kemialliset kaavat ovat luettavissa avustavan teknologian avulla, esim. käyttämällä ChemML:aa
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Millä tavoin saavutettava?
ONIX-koodilista 196
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–

Painettua aineistoa vastaava sivunumerointi (koodi 19)

–

Synkronoitu äänite (koodi 20)
o Äänitetty luenta (luonnollinen tai koneääni) on synkronoitu kaiken oleellisen tekstin kanssa sisältäen kaikki vaihtoehtoiset
kuvaukset

–

Tekstistä puheeksi -järjestelmiä varten on ohjausta (koodi 21)
o Tekstistä puheeksi –järjestelmiä tehostetaan käyttäen PLS-leksikkoja, SSML- tai CSS-puhesynteesiohjeita

–

Kielet on merkitty (koodi 22)

–

Luettavuus henkilöille, jolla on lukivaikeus (koodi 24)
o Saatavana erikoisfontteja, -merkkejä ja/tai rivivälityksiä ja kappalevälejä, väritystä ja muita vaihtoehtoja, jotka
parantavat luettavuutta lukemisrajoitteisille lukijoille.

–

Värin käyttö (koodi 25)
o Lukijoille, joilla on värinäön heikkous, värin käyttö (esim. kaavioissa) ei ole ainoa visuaalinen erotuskeino

–

Kontrastin käyttö (koodi 26)
o Leipätekstin kontrastisuhde on vähintään 4.5:1 (tai suuressa tekstissä / otsikossa 3:1)

–

Äänisisältöjen käyttö (koodi 27)
o Äänisisällön aikana ei kuulu lainkaan tai vain vähäistä taustamelua (esim. ympäristön ääniä), taustamelu vähintään 20
dB edustapuheen äänentason alapuolella.

–

Kattavat vaihtoehtoiset audiokuvaukset (koodi 28)
o Kaikella tai lähes kaikella ei-tekstimuotoisella sisällöllä on kattavat vaihtoehtoiset kuvaukset tallennettuna äänenä.

–

Seuraavaan/edelliseen kohtaan siirtyminen (koodi 28)
o Kaikki otsikot ja muut sisällön rakenteelliset elementit on merkitty asianmukaisesti ja (jos sovellettavissa) numeroitu,
mikä nopeuttaa siirtymistä seuraavaan/edelliseen otsikkoon ja seuraavan/edelliseen lukuun siirtymättä sisällysluetteloon
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Lisätietoja saavutettavuudesta
ONIX-koodilista 196
Linkit nettisivuille
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– Sertifioinnista vastaava organisaatio (koodi 93)
– Vaatimustenmukaisuutta koskeva verkkosivu saavutettavuuden yksityiskohdista
(koodi 94)
– Välittäjän/jakelijan verkkosivu saavutettavuuden yksityiskohdista (koodi 95)
– Kustantajan verkkosivu saavutettavuuden yksityiskohdista (koodi 96)
– Yhteensopivuus testattu (koodi 97)
o Tarkemmat tiedot suoritetusta testauksesta
– Sanomalla URL-osoite välitetään <ProductFormFeatureDescription>-kentässä

Sähköpostiosoite, josta saa lisätietoja

– Välittäjän/jakelijan yhteystiedot (koodi 98)
– Kustantajan yhteystiedot (koodi 99)
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Esteettömyys ja ONIX
Koodilistan 196 ulkopuolella
EPUB-versio – Koodilista 220
–
–

EPUB3 vs EPUB2
Minkä EPUB3-spesifikaation mukaan e-kirja on tehty
o Vaihtoehdot
• EPUB 3.0 (2011)
• EPUB 3.0.1 (2014)
• EPUB 3.2 (2019)
• EPUB 3.3 (vielä luonnos)

Tuotemuodon tarkenne – Koodilista 175
–
–
–
–
–

EPUB (E101)
Mukautuva sisältö / reflowable (E200)
Lukittu sisältö / fixed format (E201)
Käytettävissä ilman verkkoyhteyttä E202)
o Kaikki e-kirjan sisältö on epub-tiedostosta (ei tiedoston ulkopuolelle linkitettyä sisältöä)
Synkronoitu ääni (A305)
o Ennalta äänitetty kerronta synkronoituna e-julkaisun tekstiin.
o Synkronisointi on toteutettu vähintään kappaletasolla ja kattaa koko sisällön.

Liitännäistuotteet
–

Voidaan linkittää e-kirja sen painettuun vastineeseen, johon sivunumerointi perustuu

Painoksen tyyppi – Koodilista 21
–
–
–
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Isotekstinen painos (LTE)
o Fonttikoko 14-19 pt
Erittäin suuri teksti (ULP)
o Fonttikoko 20 tai suurempi
Selkokirja (SMP)
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Saavutettavuustiedot Kustantajaväylällä
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Jos tiedostoformaatiksi valitsee EPUB,
lomakkeen kautta voi ilmoittaa
saavutettavuustiedot

– Muutos tekeillä laajentaa
ilmoittamismahdollisuus myös muihin kuin
EPUB-tiedostoihin (pdf + verkkoaineistot)

Voi valita pudotusvalikosta arvon ja
sen alla olevaan
Saavutettavuuskuvaus-kenttään antaa
lisätietoja tai linkkejä
Saavutettavuustietoja voi antaa useita
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Saavutettavuustiedot Kustantajaväylällä

Julkinen

Annettu tieto näkyy
Kustantajaväylällä
tuotteen tiedoissa Mitat ja
luokat -osiossa
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Saavutettavuustiedot ONIX-sanomalla

-- Ladattava digitaalinen julkaisu
-- EPUB
-- Mukautuva sisältö (reflowable)
-- E-kirjan formaatin versio
-- EPUB 3.2

-- Digitaalisten julkaisujen saavutettavuustiedot
-- Saavutettavuustietojen yhteenveto

-- Digitaalisten julkaisujen saavutettavuustiedot
-- Lukujärjestelmän saavutettavuustoimintoja ei ole estetty
-- Tekstiä
-- Vesileima

Kirjavälitys Oy
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Haasteet
Tiedon oikeellisuus ja kattavuus!

Julkinen

– Saavutettavuus/esteettömyystiedon haasteet eivät poikkea muiden metatietojen
haasteista.

Oikeellisuus

– Ymmärretään, mitä saavutettavuudella / esteettömyydellä tarkoitetaan tietoja
tallennettaessa.

Kattavuus

– Tiedon kattavuus ja tiedon hyödyntäminen kulkevat käsikädessä
– Puuttuvaa tietoja voi tulkita monella tavalla
• Tuote on saavutettava, mutta asiasta ei ole kerrottu?
• Tuote ei ole saavutettava (eikä asiasta ole kerrottu)
→Tiedon vastaanottaja joutuu tekemään selvittelytyötä tai oletuksia, jotka
voivat vaikuttaa tuotteen myyntiin
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Thema-luokitus

Julkinen

Theman pääkategoriat

Myös runot ja
näytelmät
Aikuisten
kaunokirjallisuus
genreineen

Aikuisten ja
lasten/nuorten
sarjakuvat
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Koodi

Kategorian nimi

A
C
D
F
G
J
K
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Taiteet
Kieli ja kielitiede
Elämäkerrat ja kirjallisuustiede
Kaunokirjallisuus
Hakuteokset, informaatiotutkimus ja monitieteelliset aiheet
Yhteiskunta ja yhteiskuntatieteet
Taloustiede, rahoitus, liiketoiminta ja liikkeenjohto
Laki
Lääketiede ja hoitotyö
Historia ja arkeologia
Matematiikka ja luonnontieteet
Filosofia ja uskonto
Maaperätieteet, maantiede, ympäristö, aluesuunnittelu
Liikunta, urheilu, ulkoilu
Teknologia, tekniset tieteet, maatalous, teollisuuden prosessit
Tiedonkäsittely- ja tietotekniikka
Terveys, ihmissuhteet ja henkinen kasvu
Elämäntyyli, harrastukset ja vapaa-aika
Sarjakuvaromaanit, sarjakuvakirjat, sarjakuvat
Lasten ja nuortenkirjat ja oppimateriaalit

Thema-koulutus

Moniportainen aiheluokittelu
• 20 pääkategorian alla yli 3000
aihekoodia
Pääkategorian koodia ei käytetä,
vaan valitaan sen alta löytyvistä
aiheista sopiva.
•
•

Ei siis esim. ”F”, ”N” tai ”T”,
vaan
”FH”, ”NHD” tai ”TBY”

Käytännön tietokirjat

Lasten- ja nuortenkirjat
sekä oppimateriaalit

Julkinen

Lisämääreet
o Paikka (1)
• Maantieteelliset alueet: maat, kaupungit, meret ym.
• Yhteisöt: esim. EU, NATO ym.
o Kieli aiheena (2)
• Sanakirjoille, kielentutkimukselle, kielten oppimateriaaleille
o Aika, ajanjaksot (3)
• Ajanjaksoja, esim. 1500-luku, 1960-luku
• Aikakausia, esim. esihistoria, rautakausi

o Koulutus (4) oppimateriaaleille
• Koulutusasteet ja opetussuunnitelmat
• Kansainväliset tutkinnot, esim. IB, GCSE, TOEFL, IELTS
• Oppimateriaalit, esim. tekstikirja, kotiopetukseen, erityisopetukseen ym.
o Kohderyhmä, juhlapyhät, tapahtumat (5)
• Ikäsuositukset lasten- ja nuortenkirjoille muodossa alkaen n. x vuotta
• Juhlapyhät ym.
• Myös koodeja, joilla voi kuvata tiettyä ihmisryhmää teoksen aiheena (EI
kohdeyleisönä).
o Taiteiden tyylisuunnat (6)
• Maalaustaide, musiikki, arkkitehtuuri, sisustus yms. aiheita voi tarkentaa
tyylimäärein
• Esim. retrotaide, rock, rokokoo
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Thema-koulutus

• Aiheluokitusta täydennetään
lisämääreillä tarpeen mukaan.
• Lisämääreistä vain lasten- ja
nuortenkirjojen ikäsuositus on
pakollinen.

Lisämääreet - Suomi

Julkinen

Paikat
–

–

Suomen maakunnille ja suurimmille kaupungeille on haettu omat koodit paikkalistoille, esim.
o Helsinki (1DNF-FI-CBA)
o Tampere (1DNF-FI-DCA)
o Turku (1DNF-FI-AA)
Maakunnat toimivat Thema-luokituksessa myös historiallisessa kontekstissa eli esimerkiksi
rajan takaiseen Karjalaan sijoittuville kirjoille voi käyttää koodia 1DNF-FI-K Karjala

Aika
–
–
–
–

Suomi: Autonomian aika 1809–1917 (3MN-FI-A)
Suomi: Sortovuodet / venäläistämiskausi (1899-1917) (3MPB-FI-A)
Suomen sisällissota 1918 (3MPBF-FI-A)
Talvisodan (1939-1940) ja jatkosodan aika (1941-1944) (3MPBLB-FI-A)

Koulutusasteet ja opetussuunnitelmat
–
–

–
–
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Esiopetus (Suomi) 4Z-FI-A
Perusopetus / Peruskoulu (Suomi) 4Z-FI-B
o Alakoulu (Suomi) 4Z-FI-BA
o Yläkoulu (Suomi) 4Z-FI-BB
o Perusopetus - OPS2016 4Z-FI-BD
Lukio (Suomi) 4Z-FI-C)
o Lukio - LOPS2016 (4Z-FI-CB)
o Lukio - LOPS2021 (4Z-FI-CC)
Ammatillinen koulutus (Suomi) 4Z-FI-D

Kirjavälitys Oy

Thema-koulutus

• Thema-luokituksesta tehdään
paikallinen lisämääreiden avulla.
• Luokituksen omalle kielelleen
kääntäneet maat voivat hakea
itselleen tarpeellisia koodeja
lisämäärelistoille.
• Tarpeita uusille kansallisille
koodeille tai aihekoodeille?
Lähetä sähköpostia
tuotetiedot@kirjavalitys.fi tai
inari.haapaniemi@kirjavalitys.fi

Julkinen

Aiheen kuvailu Theman avulla
Kuusi sääntöä

1. Ensimmäinen aihe on teoksen olennaisimmaksi katsottu aihe
2. Tarkoituksenmukainen tarkkuus
• Niin tarkasti kuin on tarpeellista, ei niin tarkasti kuin on
mahdollista.
3. Sopiva määrä aihekategorioita.
•
Useita aiheita käsittelevälle kirjalle annetaan keskeistä,
pääasiallista sisältöä kuvaavat aiheet.
•
Suositus: anna enintään 5 aihetta. Yksikin usein riittää.

4. Anna
•
•
•
•

lisämääreitä tarpeen mukaan
Lasten- ja nuortenkirjoille ikäsuositus
Historiaa käsitteleville teoksille ajanjakso ja paikka
Taiteelle tyylisuunta
Sanakirjoille kieli

5. Huomioi Theman ohjeistus
•
Aihekohtaiset ohjeet löytyvät klikkaamalla *
https://ns.editeur.org/thema/fi
6. Huomioi konteksti eli koodin paikka kategorioiden
kokonaisuudessa.
• Esimerkiksi scifille löytyy koodi aikuisten sekä lasten/nuorten
kaunokirjallisuuden alta. Älä anna aikuisten kirjalle
lasten/nuorten kirjojen Y-alkuista koodia tai päinvastoin.
21
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Thema-koulutus

Thema vs kirjastoluokitus vs avainsanat
• Theman sääntöjen lisäksi on hyvä huomioida
johdonmukaisuus kirjan kaikessa luokittamisessa
• Sama kirja on tietokirjallisuutta / kaunoa / lastentai nuorten kirja kaikkien luokitusten
näkökulmasta.
• Jos avainsanoissa on käytetty paikkaa tai aikaa
kuvaavia sanoja, kannattaa niiden vastineet etsiä
myös Theman lisämääreistä.
• KV:lla tehdään kevyttä ristiintarkistusta KV:n
tuoteryhmien, Theman ja kirjastoluokituksen välillä.

Miten kaunokirjallisuus luokitellaan?
1.

Genre?
o Kuuluuko kirja yhteen tai useampaan genreen?
• Kyllä, anna kirjalle genren/genrejen koodit

2.

Onko kyse klassikoista vai modernista tai
nykykirjallisuudesta?
o Moderni tai nykykirjallisuus (koodi FBA)
o Klassikko (koodi FBC)
• Klassikkona pidetty teos
• Genreklassikoille on myös omia koodeja. Käytä
niitä, jos kyseessä on ko. genreen kuuluva
kirja.
– Dekkariklassikot (FFC)
– Kauhu- ja kummitustarinaklassikot (FKC)
– Tieteiskirjallisuuden klassikot (FLC)
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Thema-koulutus

Julkinen

Täydentävä kuvailu: kerronnallinen aihe,
erityispiirteet ja lisämääreet
3.

Käsitteleekö teos jotakin teemaa tai aihetta,
joka ei käy ilmi esim. annetusta genrestä?
o Jos käsittelee, tarkista löytyykö sopiva aihe
kerronnallisten aiheiden koodilistalta
o FX-alkuiset koodit ovat täydentäviä koodeja,
jotka tarvitsevat parikseen aina toisen
aihekoodin (esim. genren koodin)

4.

Onko kirjassa jokin erityispiirre?
Käännöskirjallisuutta? Novelli?
Pienoisromaani?
o Jos on, etsi sopiva koodi erityispiirteiden listalta
o FY-alkuiset koodit ovat täydentäviä koodeja,
jotka tarvitsevat parikseen aina toisen
aihekoodin (esim. genren koodin)

5.

Kuvaako jokin aikakausi tai paikka hyvin
kirjaa ja sen tapahtumia?
o Kyllä, anna aikakauden ja/tai paikan koodi
lisämäärelistoilta.
o Aikakauden koodi on olennainen esim.
historiallisilla romaaneilla.
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Julkinen

Julkinen

Elämäkerrallinen vs
todellisuuspohjainen
kaunokirjallisuus
• Todellisuuspohjainen kauno on
jonkin tapahtuman innoittamaa
eikä välttämättä perustu todellisen
henkilön elämään (vrt
elämäkerrallinen kauno)

Aihe:
•
•

24
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• Todellisuuspohjaisen
kaunokirjallisuuden koodi FYP
löytyy hierarkiasta
kaunokirjallisuuden erityispiirteiden
alta. FY- ja FX-alkuisia koodeja ei
saa käyttää yksin, vaan
pääaiheeksi tarvitaan toinen
kaunokirjallisuuden, esim. jonkin
genren, koodi.
• FY- ja FX-alkuisia koodit eivät saa
olla myöskään pääaiheita.

Julkinen

• Teokselle ei saa antaa valitun koodin kanssa samassa hierarkiassa ylemmällä
tasolla olevia koodeja.
• Kun teoksen aiheeksi on valittu FJMS Sotaromaanit: Toinen
maailmansota, kuuluu teos automaattisesti myös kategorioihin FJM
Sotaromaanit ja F Kaunokirjallisuus

Aihe:
•
Sotaromaanit: Toinen maailmansota
(FJMS)
•
Todellisuuspohjainen kaunokirjallisuus
(FYP)
Ajankohta:
•
Talvisodan (1939-1940) ja jatkosodan
aika (1941-1944) (3MPBLB-FI-A)
Paikka:
• Karjala (1DNF-FI-K)
25
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• Kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden koodeja voi käyttää yhdessä.
• Jos koodeja käytetään yhdessä, on huomioitava, että ensimmäinen koodi on Falkuinen kaunon koodi.

Uudet koodit kaunokirjallisuus
Versiopäivitys 1.4 → 1.5
Koodi
FDV
FHM
FHR
FHS
FHT
FJD
FLH
FMS
FRR
FXK
FXT
FXV
FYC
FYP
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Selite englanniksi
Metaphysical / philosophical fiction
Medical thriller
Thriller: organised crime
Thriller: serial killers
Thriller: terrorism
Martial arts fiction
Hard science fiction
Superhero stories
Romance: the rich / famous / powerful
Narrative theme: Health and illness
Narrative theme: Diversity, equality, inclusion
Narrative theme: Journeys and voyages
Novella (Short Novel)
Fiction based on or inspired by true events

Selite suomeksi
Filosofinen kaunokirjallisuus
Trillerit: lääketiede
Trillerit: järjestäytynyt rikollisuus
Trillerit: sarjamurhaajat
Trillerit: terrorismi
Kaunokirjallisuus: kamppailulajit
Kova tieteiskirjallisuus
Supersankaritarinat
Romantiikka: rikkaat / kuuluisat / vaikutusvaltaiset
Kerronnallinen aihe: terveys
Kerronnallinen aihe: monimuotoisuus, tasa-arvo, inkluusio
Kerronnallinen aihe: matkat
Pienoisromaanit
Todellisuuspohjainen kaunokirjallisuus

Julkinen

Julkinen

Miten tietokirjallisuus luokitellaan?
Kun kyse on laajalle yleisölle tarkoitetusta
käytännön tietokirjasta, sopivia aiheita
kannattaa etsiä ensin kategorioista
–
–
–

S: Liikunta, urheilu, ulkoilu
V: Terveys, ihmissuhteet ja henkinen kasvu
W: Elämäntapa, harrastukset ja vapaa-aika

Myös muista kategorioista löytyy koodeja
yleistajuisille ja laajalla yleisölle suunnatuille
teoksille, esim.
–
–

–
–
–
–

KCY: Populaaritaloustiede
QDX: Populaarifilosofia
o QDXB: Populaarifilosofia: elämäntarkoitus /
merkityksen löytäminen elämään
VSP: Populaaripsykologia
WNX: Populaariastronomia ja avaruus
PDZM: Populaarimatematiikka ja ajanvietematematiikka
PDZ: Populaaritiede
o Anna tämän kategoria lisäksi tieteenalan kategoria
tarkennukseksi, esim.
• PS Biologia
• PH Fysiikka
• PN Kemia

Kirjavälitys Oy

Thema-koulutus

Julkinen

Aihe:
•
Marjastus, sienestys ja luonnonkasvien
keräily (WNPB)
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Julkinen

Aihe:
•
Viherpesu ja muut harhaanjohtavan
markkinoinnin muodot (KJST)
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Julkinen

Aihe:
•
Rahapolitiikka ja rahatalous (KCBM)
•
Fintech (finanssiteknologia) (KFFF)
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Code
AJTR
AJTS
ATJS1
ATS
ATT
ATXB
AVRN1
AVRN2

Finnish - heading
Mustavalkovalokuvaus
Valo ja valaistus
Tosi-tv
Esittävät taiteet: maskeeraus
Esittävät taiteet: puvustus / tarpeisto
Drag-kulttuuri ja -esitykset
Vaskipuhaltimet
Puupuhaltimet

DNBG
DNBG1
DNPB
GTS
JBSJ2
JNAS
JNLQ
JPWB
JWD
KFCM1
KFCM2
KFCT
KFFC
KFFF
KFFS
KFFT
KJMN
KJMV3
KJSR

English Heading
Monochrome photography
Light and lighting
Film, television, radio genres: reality shows
Performing arts: makeup
Performing arts: costume / props
Drag culture and performance
Brass instruments
Woodwind instruments
Language teaching and learning material and coursework:
culture / civilisation
Biography: social media
Autobiography: social media
Interviews / discussions
Decolonisation of knowledge / Decoloniality
LGBTQ+ topics: coming out
Progressive education
Residential educational institutions
Public affairs / Lobbying
Information warfare / Cyberwarfare
Auditing / Audits
Valuation (finance)
Tax planning and compliance
Fundraising, grants, donations
Financial technology (fintech)
Green finance / sustainable finance
Private wealth management
Business process / operations management
IT and information systems management
Marketing for change / Cause-related marketing

KJST

Greenwashing and other forms of deceptive marketing

Viherpesu ja muut harhaanjohtavan markkinoinnin muodot

KJVQ
KNSZ
LAP
LNAA12
LNAD
LNBF
LNMG
LNPE
LNUE
LNUG
LNWB
MJCJ4
MQCL8
MRP
MXN
NHTR1
PDND
PSBD
QDTS1

Family and Owner-Managed Companies
Deathcare and funeral industries
Legal technology
Legal systems: lay and citizen judges / juries
Legal systems: General Part / General Provisions
Law of Obligations / legal duties
Family law: legal guardianship
Private equity law
Environmental tax laws
Payroll or workforce tax laws
Private client law
Human coronaviruses
Learning disability nursing / Special needs nursing
Medical guidelines / Clinical guidelines
Animal-assisted therapy
Decolonisation and postcolonial studies
Microscopy
Phytochemistry
Critical theory

Perheyritykset ja omistajavetoiset yritykset
Hautausala
Oikeusteknologia
Oikeusjärjestelmät: lautamiehet, maallikkojäsenet
Oikeusjärjestelmät: yleissäännökset
Velvoitelaki
Perheoikeus: huoltajuus, edunvalvonta
Pääomasijoituslaki
Ympäristöverolainsäädäntö
Palkka- tai työvoimaverolainsäädäntö
Perhe- ja jäämistöoikeus
Koronavirukset
Kehitysvammaisten sairaanhoito, kuntoutus ja oppiminen
Lääkinnälliset / kliiniset ohjeet
Eläinavusteinen terapia
Dekolonisaatio ja postkolonialistinen tutkimus
Mikroskopia
Fytokemia
Kriittinen teoria

QDXB

Popular philosophy: Meaning of life / finding sense in life

Populaarifilosofia: elämäntarkoitus / merkityksen löytäminen elämään

QRAB7
QRAB9
QRVL
QRVQ

Religion: Sin / salvation
Religion: Eschatology
Religion: death and dying
Religious sites / Holy or sacred places

Uskonto: synti / pelastus
Uskonto: eskatologia
Uskonto: kuolema
Uskonnolliset / pyhät paikat

CJBC
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Kieltenopetus- ja oppiminen: oppimateriaalit - kulttuuri
Elämäkerrat: sosiaalinen media
Omaelämäkerrat: sosiaalinen media
Haastattelut / keskustelut
Tiedon dekolonisointi / dekolonialismi
LHBTIQ: ulostulo
Vaihtoehtoinen pedagokiikka
Sisäoppilaitokset
Lobbaus
Informaatiosodankäynti / kybersodankäynti
Tilintarkastus
Arvonmääritys (talous)
Verosuunnittelu ja verolainsäädännön noudattaminen
Varainhankinta, apurahat, lahjoitukset
Fintech (finanssiteknologia)
Kestävä talous / vihreä talous
Yksityinen varainhoito
Liiketoimintaprosessien johtaminen ja hallinta
IT- ja tietojärjestelmien johtaminen ja hallinta
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen markkinoinnin keinoin

Uudet koodit
tietokirjallisuus
Versiopäivitys 1.4 →
1.5

Code
RGBP1
RGBQ
RNKH2
SFG
THD
THYB
TJD
TNFD
TNKD

Finnish - heading
Rannikkokosteikot / vuorovesialueet / mutamatalikot
Saaret ja saaristot
Ennallistaminen / villiinnytys
Salibandy ja vastaavat mailapelit
Vetyteknologia
Akkuteknologia / polttokennoteknologia
Haptinen ja muu kosketusteknologia
Rannikkorakentaminen
Rakennusmääräykset ja -säännöt

TNTC
TNTP
TNTR
TQP

English Heading
Coastal wetlands / tidal flats / mudflats
Islands
Restoration ecology / rewilding
Floorball and other hockey variants
Hydrogen technologies
Battery technology / fuel cell technology
Haptic and other tactile technologies
Coastal engineering
Building and construction regulations, rules and codes
Masonry, bricklaying, plastering, tiling, cementing skills and
techniques
Carpentry and joinery skills and techniques
Plumbing skills and techniques
Roofing skills and techniques
Greenhouse gas emissions technologies

TRV

Electric vehicles / alternative fuel vehicles

Sähköajoneuvot ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät ajoneuvot

TTG
TVBT
UYY
VFDB
VFDM1
VFJB31

Mechatronics
Agricultural land management
Spatial computing
Popular medicine and health: the human body
Prostate health
Coping with / advice about breast cancer

Mekatroniikka
Maatalousmaan hoito
Paikkalaskenta
Populaarilääketiede ja -terveystieto: keho
Eturauhasen terveys
Rintasyöpä

VFJQ3

Coping with / advice about PTSD and other psychological traumas Traumaperäinen stressihäiriö ja muut psyykkiset traumat

VFVG2
VSPQ
VSZD
VSZM
VXHN
VXHP
VXHT2
VXHT4
VXHV

Non-monogamy / Polyamorous relationships
Emotions and emotional intelligence
Upcycling / Maintenance, reuse and repair of objects
Minimalist lifestyle / Simple living
Naturopathy / naturopathic medicine
Hypnotherapy
Ayurveda / Ayurvedic medicine
Herbal medicine and remedies
Sound therapies / ASMR

VXQM5

Mythical creatures: Daemons, demons and similar spirits or beings Myyttiset olennot: paholaiset sekä hyvät ja pahat henget

TNTB

Muuraus-, rappaus-, laatoitus-, sementointityö ja -tekniikat

Puusepäntyö ja -tekniikat
Putkiasennuksen työ ja tekniikat
Katonrakennustyö ja -tekniikat
Kasvihuonekaasupäästöt: vähentävät teknologiat

Monisuhteisuus
Tunteet ja tunneäly
Kierrättäminen, kunnossapito, uudelleenkäyttö ja korjaus
Minimalistinen / yksinkertainen elämäntapa
Naturopatia / luontaislääkintä
Hypnoterapia
Ayurveda
Kasvilääkintä
Ääniterapia / ASMR

WBHS1
WBHS2
WBHS3
WBHS4
WBHS5
WBHS6
WBL

Mythical creatures: Mermaids, mermen and other water spirits or
beings
Cookery / food for low-fat or low-cholesterol diets
Cookery / food for gluten-free diets
Cookery / food for low-carbohydrate diets
Cookery / food for high-protein diets
Cookery / food for low-sugar / sugar-free diets
Cookery / food for calorie counting
Sustainable food / cookery

WBSB

Cooking with specific gadgets or techniques: barbecues and grilling Grillit ja grillaus

WBSC

Cooking with specific gadgets or techniques: air fryers
Cooking with specific gadgets or techniques: slow cooking /
cookers

Kiertoilmakypsentimet

WBVR

Cookery dishes and courses: sandwiches, picnics, lunch boxes

Voileivät, piknikruoka, eväät

WFL
WGCG
WNPB
WNS
WTHY

Bamboo, reed and wicker crafts
Construction vehicles and heavy equipment
Edible wild plants and foraging
Sounds of the natural world
Travel guides: road travel / road trips

Bambutyöt, olkityöt, pajutyöt, tuohityöt
Rakennuskoneet ja raskas kalusto
Marjastus, sienestys ja luonnonkasvien keräily
Luonnon äänet
Matkaoppaat: automatkailu

VXQM6

WBSD
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Myyttiset olennot: merenneidot, merenhaltijat ja muut vedenhenget tai olennot
Ruoanlaitto: vähärasvainen tai kolesterolia alentava ruokavalio
Ruoanlaitto: gluteeniton ruokavalio
Ruoanlaitto: vähähiilihydraattinen ruokavalio
Ruoanlaitto: proteiinipitoinen ruokavalio
Ruoanlaitto: vähäsokerinen tai sokeriton ruokavalio
Ruoanlaitto: kalorien laskeminen
Kestävä ruoka ja ruoanlaitto

Haudutus ja haudutuspadat

Uudet koodit
tietokirjallisuus
Versiopäivitys 1.4 →
1.5

Miten lasten ja nuorten kirjat luokitellaan?

Julkinen

Lasten ja nuorten kirjoilla ensisijaisen koodin tulee
aina olla Y-alkuinen
–

poikkeuksena sarjakuvat, joilla käytetään X-alkuisia koodeja

Lisäksi annetaan aina ikäsuositus kohderyhmälisämäärelistalta
– alkaen n. x vuotta
Kuvakirjat ja puuhakirjat
– Lasten kuvakirjat (YBC)
– Puuhakirjat, värityskirjat ja lelukirjat (YBG)
o Lasten täytettävät tehtäväkirjat: väritys,
maalaus, piirustus (YBGC)
o Lasten- ja nuortenkirjat: ristisanatehtävät,
sana- ja numerotehtävät (YNVP)
– Varhainen oppiminen (YBL)
o kirjaimet, numerot, värit ym.
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
– Kaunokirjallisuuden genret (YFA-YFZ), esim.
o Rikokset, mysteerit ja dekkarit (YFCF)
o Fantasia (YFH)

Lasten ja nuorten tietokirjat
– YN-, YR- ja YX-alkuiset koodit

Kirjavälitys 33
Oy
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Thema-koulutus

Perusopetuksen ja toisen asteen oppimateriaalit
– YP-alkuiset koodit ja
– Koulutusastetta ja opetussuunnitelmaa kuvaavat
koodit koulutus-lisämäärelistalta

Julkinen

Aihe:
•
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus:
supersankaritarinat (YFF)
•
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus:
joulukalenteritarinat (YFZC)
•
Lasten kuvakirjat (YBC)
Kohderyhmä
• Noin 5-vuotiaasta alkaen (5AF)
• Joulu (5HPD)
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Julkinen

Aikuisten puolella elämäkerroilla
(DNB-alkuiset koodi) on
käytettävissä tarkempia koodeja
kuin lasten- ja nuortenkirjoilla, mm.
somevaikuttajille oma koodi.

Aihe:
•
Lasten- ja nuortenkirjat: elämäkerrat
ja omaelämäkerrat (YNB)
•
Lasten- ja nuortenkirjat: sosiaalinen
media (YNTC2)

Lasten ja aikuisten kirjojen koodeja
voi yhdistää, esim. jos lasten- ja
nuortenkirjojen puolelta ei löydy
riittävän tarkkaa koodia.
• Jos yhdistelyä tehdään, on
pidettävä huoli, että lasten ja
nuorten kirjoilla ensimmäinen
annettu koodi on Y-alkuinen,
lasten ja nuorten kirjojen, koodi.

Kohderyhmä
• N. 12-vuotiaasta alkaen (5AN)
35
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Versiopäivityksen yhteydessä
fantasian alle lisätty uusia
koodeja

Aihe:
•
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus:
fantasia (YFH)
•
Lapset ja nuoret: yhteiskunnalliset
aiheet: ympäristö ja ympäristönsuojelu
(YXZG)
•
Lasten- ja nuortenkirjat: yliluonnolliset
ja mytologiset olennot (YNXB)
Kohderyhmä
• Noin 7-vuotiaasta alkaen (5AH)
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Julkinen

Aihe:
•
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus:
fantasia (YFH)
•
Lapset ja nuoret: yhteiskunnalliset
aiheet: ympäristö ja ympäristönsuojelu
(YXZG)
•
Lasten- ja nuortenkirjat: yliluonnolliset
ja mytologiset olennot (YNXB)
Kohderyhmä
• Noin 7-vuotiaasta alkaen (5AH)
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Code
YBLM1

English Heading
Early years: potty and toilet training

Finnish - heading
Varhainen oppiminen: siisteyskasvatus

YFEB

Children’s / Teenage fiction: Apocalyptic and post-apocalyptic stories

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: apokalyptiset ja postapokalyptiset tarinat

YFF
YFGR

Children’s / Teenage fiction: Superhero stories
Children’s / Teenage fiction: Space opera

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: supersankaritarinat
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: avaruusooppera

YFHB

Children’s / Teenage fiction: Epic fantasy / heroic fantasy

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: fantasia - sankaritarinat

YFHG

Children’s / Teenage fiction: Mythic fantasy / Mythic fiction

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: fantasia - myytit

YFHH

Children’s / Teenage fiction: Historical fantasy

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: fantasia - historiallinen

YFHK

Children’s / Teenage fiction: Comic (humorous) fantasy

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: fantasia - humoristinen

YFHT

Children’s / Teenage fiction: Dark fantasy

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: fantasia - pimeä, synkkä, pelottava

YFHW

Children’s / Teenage fiction: Contemporary and urban fantasy

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: fantasia - nykyfantasia, urbaanifantasia

YFMF

Children’s / Teenage fiction: Friendship stories

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: ystävyys

YFMR

Children’s / Teenage fiction: Romance and love stories

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: seurustelu ja rakkaus

YFZC

Children’s / Teenage fiction: Advent calendar stories

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: joulukalenteritarinat

YFZW

Children’s / Teenage fiction: Game-related / LitRPG stories

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus: roolipelikirja

YNCB

Children’s / Teenage general interest: Musical instruments

Lasten- ja nuortenkirjat: soittimet

YNKG

Children’s / Teenage general interest: Medical and emergency services

Lasten- ja nuortenkirjat: lääkintä- ja ensiapupalvelut

YNMP

Children’s / Teenage general interest: Home and daily life

Lasten- ja nuortenkirjat: koti ja arki

YNNB4
YNNB5
YNND

Children’s / Teenage general interest: Wildlife and habitats: Woodlands and
Lasten- ja nuortenkirjat: luonnonvaraiset eläimet ja elinympäristöt: metsät
forests
Children’s / Teenage general interest: Wildlife and habitats: Savannas and
Lasten- ja nuortenkirjat: luonnonvaraiset eläimet ja elinympäristöt: savannit ja ruohikot
grasslands
Children’s / Teenage general interest: Sounds of nature and the natural
Lasten- ja nuortenkirjat: luonnon äänet
world

YNNJ28

Children’s / Teenage general interest: Deer, moose, reindeers

Lasten- ja nuortenkirjat: kauriit, hirvet, porot

YNNV1

Children’s / Teenage general interest: Rocks and minerals

Lasten- ja nuortenkirjat: kivet ja mineraalit

YNNV2

Children’s / Teenage general interest: Weather and climate

Lasten- ja nuortenkirjat: sää ja ilmasto

YNPB

YNRY

Children’s / Teenage general interest: Practical art, drawing, painting,
photography
Children’s / Teenage general interest: Stories taken from sacred texts or
religious traditions

Lasten- ja nuortenkirjat: kädentaidot, piirustus, maalaus, valokuvaus
Lasten- ja nuortenkirjat: pyhiin teksteihin tai uskonnollisiin perinteisiin pohjautuvat
kertomukset

YNTE

Children’s / Teenage general interest: Science: Motion, sound, light, energy Lasten- ja nuortenkirjat - Luonnontieteet: liike, ääni, valo, energia

YNTF

Children’s / Teenage general interest: Science: the Elements, crystals,
chemistry experiments

Lasten- ja nuortenkirjat - Luonnontieteet: alkuaineet, kristallit, kemialliset kokeet

YNWA

Children’s / Teenage general interest: Sporting events

Lasten- ja nuortenkirjat: urheilukilpailut ja -tapahtumat

YNWJ

Children’s / Teenage general interest: Martial arts

Lasten- ja nuortenkirjat: kamppailulajit

YNWK

Children’s / Teenage general interest: Tennis and other racket sports

Lasten- ja nuortenkirjat: tennis ja muut mailapelit

YNWP

Children’s / Teenage general interest: Camping and active outdoor pursuits Lasten- ja nuortenkirjat: retkeily ja ulkoilu

YNWT

Children’s / Teenage general interest: Vehicle sports
Kirjavälitys
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YNXB7

Lasten- ja nuortenkirjat: moottoriurheilu ja veneily

[presentaatio]

Lasten- ja nuortenkirjat: jättiläiset, peikot ja muut myyttiset olennot

Julkinen

Uudet koodit lasten ja
nuorten kirjat
Versiopäivitys 1.4 → 1.5

Julkinen

Code English Heading
Finnish - heading
YPJX
Educational: Cultural studies
Oppimateriaalit: kulttuurien tuntemus
YPMF2 Educational: Mathematics and numeracy: algebra Oppimateriaalit: matematiikka: algebra
Educational: Mathematics and numeracy:
YPMF3
Oppimateriaalit: matematiikka: geometria
geometry
YPMP7 Educational: Earth sciences
Oppimateriaalit: geotieteet
YPZH Educational: School holiday / vacation workbook Oppimateriaalit: tehtäväkirjat koulujen kesälomien ajalle
Children’s / Teenage personal and social topics: Lasten ja nuorten henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset
YXAD
Yoga, meditation, mindfulness
aiheet: jooga, meditaatio, mindfulness
Children’s / Teenage personal and social topics: Lasten ja nuorten henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset
YXAM
Hair and hair care
aiheet: hiukset ja hiustenhoito
YXBD Children’s / Teenage: LGBTQ+: Coming out
Lapset ja nuoret: LHBTIQ: ulostulo
Children’s / Teenage emotions: Anger,
YXEB
Lasten ja nuorten tunteet: viha, turhautuneisuus
frustration
Children’s / Teenage emotions: Sadness,
Lasten ja nuorten tunteet: surullisuus, murheellisuus,
YXED
unhappiness, disappointment
pettymys
YXEF
Children’s / Teenage emotions: Worry, fear
Lasten ja nuorten tunteet: huoli, pelko
Children’s / Teenage emotions: Loneliness,
YXEH
Lasten ja nuorten tunteet: yksinäisyys, ulkopuolisuus
isolation
Children’s / Teenage emotions: Compassion,
Lasten ja nuorten tunteet: myötätunto, empatia,
YXEJ
empathy, kindness
ystävällisyys
Children’s / Teenage emotions: Courage, bravery,
YXEL
Lasten ja nuorten tunteet: pelottomuus, rohkeus, toivo
hope
YXEN Children’s / Teenage emotions: Happiness, joy Lasten ja nuorten tunteet: onnellisuus, ilo
Children’s / Teenage personal and social topics: Lasten ja nuorten henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset
YXFB
Parents
aiheet: vanhemmat
Children’s / Teenage personal and social topics: Lasten ja nuorten henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset
YXTB
Truancy and school problems
aiheet: poissaolot ja ongelmat koulussa
Children’s / Teenage social topics: Activism /
Lasten ja nuorten yhteiskunnalliset aiheet: aktivismi /
YXZB
activists
aktivistit
Children’s / Teenage social topics: Identity /
Lasten ja nuorten yhteiskunnalliset aiheet: identiteetti /
YXZC
belonging
joukkoon kuulumisen tunne
Children’s / Teenage social topics: Peace /
Lasten ja nuorten yhteiskunnalliset aiheet: rauha /
YXZD
reconciliation
sovittelu
Children’s / Teenage social topics: Accidents,
Lasten ja nuorten yhteiskunnalliset aiheet:
YXZE
disasters or emergencies
onnettomuudet, katastrofit tai hätätilanteet
Children’s / Teenage: Social topics: Poverty /
Lapset ja nuoret: yhteiskunnalliset näkökohdat: köyhyys
YXZH
precarity
ja huono-osaisuus
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Uudet koodit lasten ja
nuorten kirjat
Versiopäivitys 1.4 → 1.5

Julkinen

Theman päivittäminen takautuvasti

Jos Theman versiopäivityksessä on tullut uusia
aihekoodeja, jotka soveltuvat hyvin aiemmin
ilmestyneille kirjoille, kannattaa tietoja päivittää
edelleen saatavilla oleville kirjoille takautuvasti!
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Master Brand
Master Brand on

– tuoteryhmä- ja kustantajarajat ylittävä
– usein esim. elokuvista tai tv-sarjoista tunnettuihin
hahmoihin liittyvä brändi
– mm. Ryhmä Hau, Muumit, Frozen
o KV:n kannasta löytyy näistä mm. kirjoja eri
formaateissa, puuhakirjoja, pelejä, muistikirjoja,
päiväkirjoja, kalentereita

Tuotetietoissa master brand omassa kentässään
mahdollistaa tuoteryhmä-, sarja- ja kustantajarajat
ylittävät linkittämisen ja auttaa löydettävyyttä.
Kirjavälitykselle lisätty tekninen tuki master
brandille

– Avoimia kysymyksiä, joihin mielellämme kuulisimme myös
kustantajien näkemyksiä
o Kansainväliset brändit – nimet alkuperäisellä kielellä,
englanniksi vai suomeksi?
– Listaus julkiseksi käytetyistä brändinimistä ja
kirjoitusasuista?
o Tietojen yhteneväisyys
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Julkinen

Kansikuvat ja lyhyt esittelyteksti

Lyhyt esittelyteksti:
Max 350 merkkiä sisältäen
välilyönnit

42

Kirjavälitys Oy

17.11.2022

Julkinen

Saatavuustietojen oikeellisuus
Verkkokaupoista tulee palautetta saatavuustiedoista ja
ilmestymisajoista
Menneisyydessä olevat
– julkaisupäivät (kirja ei ilmestynyt)
– uuden painoksen ilmestymispäivä (uusi painos ei tullut)

Kirjan painoksen loppu ja elinkaaren loppu
– Painos loppu
– Loppuunmyyty
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Julkinen

Kysymyksiä?
Koulutustarpeita?
Thema
ONIX
Tuotetiedot yleisesti
tuotetiedot@kirjavalitys.fi
inari.haapaniemi@kirjavalitys.fi

