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Yleiset käytännöt / kotimaiset sarja-aineistot

Tietueita saa korjata kaikilta muilta osin paitsi kentät 015, 022, 210 ja 222 
jäävät ISSN-keskuksen korjattaviksi

 Epäselvissä tapauksissa ISSN-keskukseen saa ottaa yhteyttä

Milloin tehdään uusi kuvailu?

 ISSN Manual luvut 2.3 ja 2.4, suomeksi sarja-aineiston ohjeessa

 RDA 1.6.2 ja 2.3.2.12.2

 Uusi nimeke  uusi ISSN

 Uusi julkaisumuoto  uusi ISSN

 Jos tarvetta uudelle kuvailulle, ota yhteyttä ISSN-keskukseen, niin 
julkaisu saa uuden ISSN-tunnuksen

https://www.issn.org/wp-content/uploads/2021/09/ISSNManual_ENG2015_23-01-2015.pdf
https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/Sarja-aineisto#Sarjaaineisto-Muutoksetsarja-aineistossa,jotkaedellytt%C3%A4v%C3%A4tISSN-tunnuksenvaihtamista


935 ISSN-keskuksen käyttämä poimintaerä Pariisiin

 esim. täydellisen bib-tietueen eräkoodi:
935 ## ‡a ISSNreg1122

 esim. ennakkotietueen eräkoodi:
935 ## ‡a ISSNpre1122

 ISSN Portal

https://portal.issn.org/


015 NBN-tunnus

Osakenttäkoodit
‡a NBN-tunnus, National bibliography number
‡2 Tunnuksen antajan koodi (skl= Suomen kirjallisuus)

015 ## ‡a fk20220002 ‡2 skl



022 ISSN-tunnus

Osakenttäkoodit
‡a ISSN-tunnus
‡l ISSN-L
‡y Virheellinen ISSN-tunnus 
‡z Peruttu ISSN-tunnus 
‡2 ISSN-keskuksen koodi, Suomen koodi: a. 

Koodit kansainvälisen ISSN-keskuksen sivuilla

ISSN-keskus lisää koodin kotimaisiin julkaisuihin.

022 0# ‡a 2342-1568 ‡2 a

https://www.issn.org/services/requesting-an-issn/contact-an-issn-national-centre/


042 Autentikointikoodi

Osakenttäkoodit
‡a Autentikointikoodi

042 ## ‡a finb

finb on kansallisbibliografian koodi



222 Avainnimeke

Vain ISSN-keskus antaa avainnimekkeen. Kenttää ei saa muokata.

222 #0 ‡a Orion ‡b (Painettu)
222 #0 ‡a Orion ‡b (Verkkoaineisto)

222 #0 ‡a Pegasos ‡b (Tampere)
222 #0 ‡a Pegasos

222 #0 ‡a Yksityisen sektorin palkat
780 04 ‡t Yksityisen sektorin kuukausipalkat ‡c (1997) ‡x 1455-1454
785 06 ‡t Yksityisen sektorin kuukausipalkat ‡c (2009) ‡x 1798-3894



210 Lyhennetty avainnimeke

Lyhennetty avainnimeke perustuu kenttään 222 lisättyyn 
avainnimekkeeseen. Käytetään tieteellisissä (luonnontieteelliset ja 
tekniset julkaisut) julkaisuissa mikäli se painetaan niihin.

Lyhennelista LTWA kv-ISSN-keskuksen verkkosivulta.

Esimerkki:
210 1# ‡a Int. j. circumpolar health
222 #0 ‡a International journal of circumpolar health

https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/


250 Painostiedot 1/2

Painosmerkintä tehdään, kun julkaisulla on useita saman nimisiä, 
mutta erikielisiä versioita ja kun julkaisulla ei ole ISSN-
tunnusta eikä siis mahdollista käyttää lisäystä nimekkeen 
yhteydessä.

015 ## ‡a fk20080427 ‡2 skl
245 00 ‡a In the forest : ‡b John Deere maszyny leśne.
250 ## ‡a [Wyd. polskie].



250 Painostiedot 2/2

022 0# ‡a 1795-2573 ‡2 a
222 00 ‡a In the forest ‡b (English ed.) 
245 00 ‡ a In the forest

015 ## ‡a fk20080343 ‡2 skl
245 00 ‡a In padure : ‡b revista clientilor John Deere Forestry.
767 #0 ‡t In the forest ‡b (Wyd. polskie)
767 #0 ‡t In the forest ‡c (English ed.) ‡x 1795-2573



506 Käyttörajoitushuomautus

Fennican verkkosarjoissa käytössä mm.:

506 0# ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f Unrestricted online access ‡2 
star

506 1# ‡a Maksullinen aineisto. ‡f Online access with authorization ‡2 star

506 1# ‡a Lukuoikeus painetun version tilaajalla. ‡f Online access with
authorization ‡2 star

Kentissä 506 ja 540 ei käytetä vapaakappalemerkintöjä, kuten monoissa.



Fennican käyttämät kentät 9XX 1/2

903 Fennican kenttä ulkofennica-tietojen ilmoittamiseen

903 ## ‡a c

c ulkomailla ilmestynyt suomenkielinen julkaisu tai julkaisulla on suomalainen tekijä tai 
toimittaja

d ulkomailla ilmestynyt Suomea koskeva julkaisu

905 Lehtityyppi koodimuodossa

905 ## ‡a g

g varsinainen sanomalehti
h paikallislehti
i ilmaisjakelulehti



Fennican käyttämät kentät 9XX 2/2

906 Kielellinen kattavuus koodimuodossa

906 ## ‡a s

a yksikielinen
s kaksikielinen



Fennican tietue
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