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Kiinteämittaiset kentät

 Ei ohjeistusta RDAssa

 Kaikkia koodeja saa päivittää, kun julkaisun ominaisuudet 
muuttuvat



Leader



008 Informaatiokoodit



008 Informaatiokoodit, yleistä

 008-koodit suositellaan merkittäväksi mahdollisimman tarkkaan, koska 
niistä on hyötyä rajauksissa, hauissa, tilastoissa, kokoelmien 
kartoittamisessa, myöhemmissä konversioissa jne. 

 Ellei 008-koodia voida merkitä, suositellaan käytettäväksi koodia | = ei 
koodattu (täyttömerkki) mieluummin kuin tyhjää (#). On kuitenkin 
tarkistettava merkkipaikkakohtaisesti, onko tarkempia ohjeita tyhjämerkin 
ja täyttömerkin käytöstä.

 Joissakin merkkipaikoissa tyhjämerkillä on merkitys, esim. 008 (BK) 
merkkipaikoissa 18-21 '####' tarkoittaa ei kuvitusta, mutta '||||' tarkoittaa, 
että tietoa ei ole koodattu.



008 Julkaisuajan tyyppi

Luontipäivä määrittyy automaattisesti.

Julkaisuajan tyyppi / julkaisun tila (06)

c : jatkuva

d : jatkuva julkaisu, lakannut ilmestymästä

u : jatkuva julkaisu, tila tuntematon

Jos merkitään u, merkkipaikkoihin 07-10 

tallennetaan julkaisun alkamisvuosi; 

merkkipaikkoihin 11-14 tallennetaan 

koodi u (uuuu).
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Julkaisuvuosi 1

• merkitään alkamisvuosi 

• jos vuosiluku on epävarma tai tuntematon, 

käytetään koodia u

• 008 c198u9999

264#1 ‡c [vuosien 1980 ja 1989 välillä?]-

Julkaisuvuosi 2

• merkitään päättymisvuosi (ei tilauksen 

päättymisvuosi), vielä jatkuva 9999 

• jos vuosiluku on epävarma tai tuntematon, 

käytetään koodia u

• 008 d1980198u

264#1 ‡c 1980-[vuosien 1980 ja 1989 

välillä?]
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 Jatkuvissa julkaisuissa merkkipaikka 008/07-10 sisältää tiedon 
julkaisun aloitusajasta (aikamäärite vuosilukuna) ja 008/11-14 
päättymisajankohdan.

 Jatkuvien julkaisujen vuosiluvut otetaan numeroinnista, jos 
vuosiluku on osa numerointitietoa. Näin ollen kentän 362 
vuosiluvut vastaavat kenttään 008 merkittyjä vuosilukuja.



Julkaisumaa

Merkitään julkaisumaa 

kustannuspaikan mukaan. 



Ilmestymistiheys ja säännöllisyys

Ilmestymistiheyden valintaan useita koodeja, 

tässä f: puolivuosittain

Sama tieto merkitään myös kenttään 310.

Säännöllisyys

n : normaalin epäsäännöllinen 

r : säännöllinen

u : tuntematon (Tällöin myös 

ilmestymistiheys merkitään koodilla u. Ei 

käytetä 310-kenttää)

x : täysin epäsäännöllinen



Jatkuvan julkaisun tyyppi

# : ei mikään seuraavista (tätä koodia käytetään 

myös vuosikirjoille ja vuosiraporteille)

d : päivittyvä tietokanta

g : yleisaikakauslehti

h : blogi

j : tieteellinen aikakauslehti

l : päivittyvä irtolehtijulkaisu

m : monografiasarja

n : sanomalehti

p : aikakauslehti

r : julkaisuarkisto

s : uutislehti

t : hakemisto

w : päivittyvä verkkosivusto



Ilmiasu

Alkuperäisen julkaisun ilmiasu (mp 22)

Valittava "ei koodattu”

Ilmiasu (mp 23)

o : verkkoaineisto

s : elektroninen (jos ei voi käyttää tarkempaa koodia)

# : ei mikään seuraavista, kun julkaisu on painettu

Käytä koodia o, s ollut käytössä aikaisemmin.



Sisältö

Sisältö (mp 24)

esim.

f : oppaat tai käsikirjat

g : Artiklat, pykälät

h : Elämäkerrat

i : Hakemistot, indeksit (Ei koske kohteen omaa hakemistoa.)

l : Lait, säädökset

m : Väitöskirjat tai muut opinnäytteet

Jne.

Sisältö (mp 25-27)

Jos kuvailun kohteen sisältöä haluaa määritellä useammalla koodilla, tallennetaan 

merkkipaikkaan 24 tyhjä (#) ja merkkipaikkoihin 25-27 2-3 sisältökoodia.

Merkitään määrittelemätön #, jos ei mitään täytettävää.



Virallisjulkaisukoodi

Virallisjulkaisukoodi (mp 28)

c : useamman kunnan yhteistyöjulkaisu

f : kansallinen: lisätään vain jos on valtiollinen 

virallisjulkaisu (Unescon vaatimus)

i : esim. YK- tai EU-julkaisut

l : paikallinen, esim. kunnan julkaisu

o : virallisjulkaisu, toimivalta määrittelemätön, 

esim. SVT, seurakunnat, puolustusvoimat

s : alueellinen, esim. ELY-julkaisut

# : ei virallisjulkaisu



Kokousjulkaisu

Kokousjulkaisu (mp 29)

1 : kokousjulkaisu

0 : ei kokousjulkaisu

| : määrittelemätön

Kotimaisissa jatkuvissa julkaisuissa 

merkitään 0 tai 1.



Nimekkeen aakkosto

Nimekkeen aakkosto tai kirjaimisto (mp

33)

b laajennettu latinalainen (oletusarvona)

a silloin kun julkaisu on englanninkielinen

# : Aakkostoa tai kirjaimistoa ei ole annettu / 

ei avainnimekettä (käytetään silloin kun 

kenttää 222 ei ole)

ISSN-keskus muuttaa koodin, jos tietueelle 

annetaan ISSN ja lisätään avainnimeke.



Kirjauskäytäntö ja kieli

Kirjauskäytäntö (mp 34)

0 : peräkkäinen kirjaus

Kieli (mp 35-37)

Käytetään julkaisun pääasiallisen kielen koodia ja kielikoodit ilmaistaan tarkemmin 

kentässä 041. Kielikoodit

Koodia mul käytetään vain, jos julkaisussa on paljon kieliä eikä julkaisulla ole pääasiallista 

kieltä

https://marc21.kansalliskirjasto.fi/kielet.htm


Luetteloiva organisaatio

Muunneltu tietue (mp 38)

Ei koodattu

Luetteloiva organisaatio (mp 39)

# : kansallisbibliografia

c : luettelointiyhteistyö
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