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• Huomautukset Melindaan luettelointikielellä eli joko suomeksi 
tai ruotsiksi

• Huomautusten ensimmäinen sana tai lyhenne aloitetaan isolla 
alkukirjaimella

• Aineistosta otetut sitaatit merkitään lainausmerkkeihin

• Aineiston ulkopuolelta otettua tietoa ei merkitä hakasulkuihin

Yleistä huomautusten tekemisestä



• Identifioidaan, mihin aineiston kuvailu perustuu

• Keskeistä:
• mitä sarja-aineiston numeroa/osaa on käytetty ko. tietueen 

laadinnassa

• mikä on nimekkeen tiedonlähde

• verkkoaineiston kohdalla myös kuvailuajankohta

Kuvailun perusta - > 588  (1)



• Kuvailun perustaksi valitaan aina ensimmäinen tai mahdollisimman aikainen 
numero RDA 2.1.2.3

• Huomautus kuvailun perustana käytetystä numerosta tehdään, jos sarja-aineiston

kuvailun perustana ei ole käytetty ensimmäisenä julkaistua numeroa RDA 2.17.13.3

• Esim.

• 588 0# |a  2010, nro 4.

1. indikaattorin arvot:

# Tieto puuttuu
0 Kuvailun lähde
1 Viimeisin tarkasteltu numero

Kuvailun perusta -> 588     (2)



• Päänimekkeen tiedonlähde merkitään aina kun se ei ole nimiösivu. 
(SKL kohtaan RDA 2.17.13.3)

• Esim.
588 0#|a Nimeke kannesta. 

588 0#|a 2010, nro 4; nimeke kannesta.

-ei toisteta 588 0 –kenttää vaan merkitään samaan

Fraaseja  Metatietosanastossa

Kuvailun perusta -> 588 (3)

https://finto.fi/mts/fi/page/m1685


• Jos kuvailua tarkistetaan uudemmasta numerosta, tehdään 
erillinen huomautus viimeisimmästä käytetystä numerosta tai 
osasta.

esim. 

588 0# |a 2015, nro 2.
588 1# |a Kuvailua tarkistettu numerosta: 2017, 6.

1. indikaattorin arvot:

# Tieto puuttuu
0 Kuvailun lähde
1 Viimeisin tarkasteltu numero

Kuvailun perusta -> 588 (4)



• Verkkoaineiston huomautuksessa kerrotaan 

1) Numero johon kuvailu perustuu (ellei ensimmäinen nro/osa)

2) Nimekkeen tiedonlähde, kun se ei ole nimiösivu (PDF)

3) Kuvailuajankohta RDA 2.17.13.5

• Esim. 588 ##|a Kuvailun perusta: July 2019; nimeke 
sisällysluettelosivulta (Ingenta Select, katsottu 15.9.2020) 

Kuvailun perusta -> 588 (5)  



• CONSERin käytäntö on kertoa AINA

-numero/osa, joka on kuvailun perustana 

-nimekkeen tiedonlähde

Esim.

588##|a Description based on: Vol. 1, no 1(2008); title from title
page.

CONSER - Cooperative Online Serials Program

Kuvailun perusta -> 588       (6) 

https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/more-documentation.html


• Verkkoaineiston kohdalla aina merkittävä liittyykö aineistoon 
pääsyyn rajoituksia

• Melindassa käytössä seuraavat fraasit:

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

506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f 
Online access with authorization ‡2 star

Pääsyrajoitus -> 506 (1)



• Paikalliskannoissa käytössä oma fraasi, esim.
506 1# ‡a Maksullinen tietokanta; ‡c sopimus ja 
käyttäjätunnus pakollinen. ‡f Online access with
authorization ‡2 star

• Jos vapaa saatavuus koskee vain tiettyä osaa sarja-aineistosta, 
tietueeseen merkitään sille oma 506-kenttä, osakentässä 3 
ilmoitetaan, mitä osaa tieto koskee.
506 0# ‡3 1-217 ‡a Aineisto on vapaasti saatavissa. ‡f 
Unrestricted online access ‡2 star

Pääsyrajoitus -> 506 (2)



• Sisältää käyttöehtojen perusteen ja linkin lisenssin 
tiivistelmään. 

Esim.

540## ‡c CC BY-ND 3.0 ‡u https://creativecommons.org/licenses/by-
nd/3.0/deed.fi

Melindaan merkitään vain OA-aineiston  lisenssitiedot, jos ne 
aineistosta löytyvät

• Ks. Käyttöoikeuksien metatieto-ohje

Käytön ja kopioinnin ehdot -> 540

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=400869762


• Numeroinnista tehdä huomautus, jos:

- Ensimmäisen osan ja/tai viimeisen osan numeroinnista ei 
tehdä merkintää kenttään 362

- Numerointi on mutkikas, epäsäännöllinen tai virheellinen ja 
tietoa pidetään tärkeänä tunnistamisen kannalta

Esim.

515## |a Ei ilmesty numerojärjestyksessä.
515## |a Toisinaan numeroimaton.

Numerointi - >  515             RDA 2.17.5



• Kun julkaisijan/kustantajan nimi muuttuu tai julkaiseva taho 
muuttuu tieto muutoksesta merkitään, jos muutosta pidetään 
tärkeänä aineiston tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta

• Täydentää 264 |b osakenttään tallennettavia tietoja

• Jos muutoksia on useita tehdään yleinen huomautus
Esim.

550##|a Kustantajan nimi vaihtelee.

Kustannuspaikka muuttuu -> kenttä 500

Huomautus julkaisijasta -> 550  RDA 2.17.7 
(1)



Esim.

245 00 |a Vinkkari : |b Isännöintiverkon oma lehti taloyhtiöiden 
asukkaille ja osakkaille.
264 #1 |a Helsinki : |b Isännöintiverkko oy, |c 2015-
264 31 |3 Kevät 2020- |a [Espoo] : |b Braleva Kiinteistöpalvelut 
oy
550## |a Julkaisija myöhemmin: Braleva Kiinteistöpalvelut oy.

• Käytettäviä fraaseja sarja-aineisto-ohjeessa

Huomautus julkaisijasta ->  550  (2)



• Kun samansisältöinen sarja-aineisto ilmestyy myös toisessa 
ilmiasussa, käytetään ensisijassa kenttää 776

• Jos 776 kenttää ei voi käyttää, tallennetaan huomautus 
kenttään 530

• Esim.
530##|a Julkaistu myös verkkoaineistona.
530##|a Julkaistu myös painettuna.

Käytetään Metatietosanastossa olevia fraaseja.

Huomautus saatavuudesta toisessa 
ilmiasussa -> 530

https://finto.fi/mts/fi/page/m4253


• Tekstimuotoinen huomautus kuvailun kohteen kielistä. 

• Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.

• Ks. ilmauksia Metatietosanastosta

Esim.

0410#|a fin |a eng

546##|a Suomeksi; osa lehden numeroista englanniksi.

Huomautus kielistä → 546

https://finto.fi/mts/fi/page/m1282


• Tänne ne huomautukset, joille ei ole omaa kenttää.

• Kuten:

1) huomautus alanimekkeen muutoksista

esim.

500##|a Alanimeke myöhemmin: Valtakunnallinen hankintojen 
ammattilehti.

ja

24613 |a Valtakunnallinen hankintojen ammattilehti

Yleinen huomautus -> 500



2) huomautus alueellisesta versiosta
esim. 

500##|a Alueellisia painoksia.

3) huomautus muutoksista julkaisu/kustannuspaikassa
esim.

500##|a Kustannuspaikka myöhemmin: Jyväskylä.

4) sitaatti suoraan aineistosta

esim.

500##|a "A biannual publication of international popular phenomena."

• Eri asioita koskevat huomautukset merkitään kukin omaan 500 kenttäänsä

Yleinen huomautus -> 500                (2)



Kiitos!


