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Ennakkotehtävän käsittely



Kysymyksiä ennakkotehtävään liittyen 

Tehtävään liittyvää palautetta

 Ennakkotehtävässä voisi olla mukana myös asiasanojen 
merkitseminen 650 -kenttään. Asiasanojen merkitseminen ei ole 
ollut ennakkotehtävissä mukana milloinkaan. Myös asiasanojen 
huomioiminen on osa kuvailutyötä.
 Ehdotetaan jos Sisku tekisi johonkin tulevaan 

työpajaan/tiedotuspäivään ennakkotehtävän sisällönkuvailusta



Vastanneita kirjastoja

 6 yliopistokirjastoa

 2 kaupunginkirjastoa



Aamun koitto

ISSN 2669-9737

Melindan ID 016550877

Lehden kotisivu

Aamun koiton arkisto

Lehden digitoidut numerot

https://aamunkoitto.fi/
https://pshv.fi/aamun-koiton-arkisto/
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-9009?display=THUMB&year=1939




Kuvailussa huomioitavia asioita

 Lehden vanhat numerot on digitoitu Kansalliskirjaston toimesta

 Lehden uudet numerot sijaitsevat eri paikassa kuin lehden 
arkisto

 Tuohustuli –lehti alkaa ilmestyä Aamun koiton liitteenä, 
verkkoversion yhteys Aamun koittoon näkyi vasta 29.4.2022
 Painetussa versiossa suhde merkitty kenttään 777

http://tuohustuli.fi/


Aineiston tunnistamisen perusta

RDA 2.1.2.3 Moniosainen manifestaatio

Moniosaisen manifestaation, joka ei ole päivittyvä aineisto (katso 2.1.2.4) 
kokonaisuutta kuvailtaessa (esim. tieteellinen sarja, aikakauslehti, CD-
levysarja) valitaan manifestaation tunnistamisen perustaksi jokin seuraavista 
vaihtoehdoista:

B) Jos manifestaation osat on numeroitu järjestyksessä, valitaan 
tiedonlähteeksi numeroltaan varhaisin saatavilla oleva osa.

RDA 2.1.2.4 Päivittyvän aineiston (esim. päivittyvän verkkosivun) 
kokonaisuutta kuvailtaessa valitaan tiedonlähteeksi aineiston senhetkisen 
version identifioiva tiedonlähde.



Digitoitu Aamun koitto



Digitoitu ja uusi verkkoversio samassa tietueessa

ISSN Manual 2.2.3:

 ”A single ISSN is assigned to identify all online versions made available under the 
same title including: versions digitized from print, born digital versions, versions 
available simultaneously in different encoding formats such as PDF or HTML, and 
versions for mobile phones, e-readers etc.”

CONSER 31: Remote access electronic serials

 ”Since the PCC has decided to retain provider neutral record practices under RDA, 
the resulting description is based on one provider manifestation selected by the
cataloger and is intended to be used to represent all online manifestations issued
by various providers. Exceptionally, provider-neutral guidelines also allow for 
creating a description of an online manifestation based on the record for the print
version, reflecting aspects of the print version such as the beginning date of the
print version, publisher, and other details.”

https://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/issn-manual/
https://www.loc.gov/aba/pcc/conser/more-documentation.html


588 Kuvailun perusta

Kuvailua on korjattu ja kuvailun perustaksi on otettu ensimmäinen 
ilmestynyt numero.

588 ## |a Kuvailun perusta: 1896, N:o 0; nimeke kannesta 
(digi.kansalliskirjasto.fi, katsottu 3.5.2022).

Jos kuvailtaessa käytetään useampaa numeroa tai osaa, tehdään 
erillinen huomautus viimeisimmästä käytetystä numerosta tai 
osasta. RDA 2.17.13.3.1.

588 ## |a Kuvailua tarkistettu numerosta: 2022, 1.



Leader



007 Ulkoasua koskevat informaatiokoodit 



006 Lisäinformaatiokoodit

 Kenttään 006 merkitään kausijulkaisuominaisuudet, kun 
luetteloitava kohde on jokin muu kuin tekstijulkaisu (Leaderin
merkkipaikassa 06 jokin muu kuin koodi kuin a), esim. 
karttasarjoja ja äänilehtiä luetteloitaessa.

Voidaan tallentaa koodimuotoista lisäinformaatiota kuvailun 
kohteen erityispiirteistä, joita koskevaa tietoa ei voida koodata 
kentässä 008 (Informaatiokoodit). Kenttää käytetään, kun 
kohteella on monia ominaisuuksia.

 Käyttö vapaaehtoista



008 Informaatiokoodit



Vastauksissa lisätyt tiedot kenttään 008

008 mp 21: s uutislehti

 Aikakauslehti, jota voi julkaista esimerkiksi organisaatio yleensä jäsenilleen 
tai tietylle yleisölle antaakseen ajankohtaista tietoa toiminta-alastaan.
 Sopii tähän

008 mp 34: 2 yhdistetty kirjaus
 Kohde luetteloidaan viimeisimmän nimekkeen ja/tai yhteisön tai 

henkilötekijän alle. Käytetään päivittyville julkaisuille ja elektronisille 
sarjoille, joiden aikaisempia nimekkeitä ei säilytetä.
 Ei voi käyttää tässä, vaan merkkipaikkaan tulee 0: peräkkäinen 
kirjaus ”Uusi bibliografinen tietue tehdään aina kun nimeke, 
pääkirjauksena käytetty yhteisö tai yhtenäistetyn nimekkeen määre 
muuttuu”



336 Sisältötyyppi 

336 Ilmaisee sisällön esitysmuotoa ja sitä, minkä aistin välityksellä 
sisältö on tarkoitus vastaanottaa.

Vastauksissa:

336 ## |a stillkuva |b sti |2 rdacontent
336 ## |a kaksiulotteinen liikkuva kuva |b tdi |2 rdacontent

 Jos kuvailtava aineisto sisältää useita sisältötyyppejä, merkitään 
ainoastaan sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston 
olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa).

Näitä ei merkitä, vaan tietueessa on vain kenttä:

336 ## |a teksti |b txt |2 rdacontent



337 ja 338

337 Mediatyyppi ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, 
toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyypin.

337 ## |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia

338 Tallennetyyppi ilmaisee tallennusvälineen muotoa.

338 ## |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier



022 ISSN-tunnukset ja 222 avainnimeke

022 |a 2669-9737 |l 0355-9009 |y 0355-9009 |2 a

 Jos ISSN-L lisätään, se pitää tarkistaa ISSN-portaalista

 Ei valita automaattisesti painetun tunnusta!

222 #0 |a Aamun koitto |b (Verkkoaineisto)



245 & 246 Nimeke ja muu nimeke 

245 00 |a Aamun koitto : |b hengellistä lukemista Suomen 
kreikkalaiskatoliselle väestölle.

246 3# |a Aamunkoitto



246 Muu nimeke 1/2

Vastauksissa mm.

246 30 |a Karjalan hiippakunnan seurakuntien ja PSHV:n lehti
246 30 |a Ortodoksinen seurakunta- ja aikakauslehti

Indikaattoreita 3 ja 0 käytetään silloin, kun sama muu nimeke on 
myös kentässä 245 |b

Myöhemmin tietueeseen lisätty muu nimeke merkitään 
indikaattoreilla 1 ja 3, esim.:
246 13 |a Ortodoksinen seurakunta- ja aikakauslehti



246 Muu nimeke 2/2 

Vastauksissa lisätty myös

246 1# |i Alanimeke toimitustietolaatikossa: |a Suomen ortodoksisen kirkon 
äänenkannattaja |f 1 (7.2.2012)-5 (29.11.2012)
246 1# |i Alanimeke toimitustietolaatikossa: |a PSHV:n ja Karjalan 
hiippakunnan seurakuntien lehti |f 1 (7.2.2013)-5 (24.11.2014) ; 2 (27.3.2015)-

246 1# |i Alanimeke toimitustietolaatikossa: |a Pyhien Sergein ja Hermanin 
Veljeskunnan julkaisema ortodoksinen seurakunta- ja aikakauslehti |f 1 
(16.2.2015)

 Ei tarvitse merkitä tällä tarkkuudella



500 Huomautus muusta nimekkeestä

500 ## |a Alanimeke vaihtelee.

 Alanimekkeen historiaa Aamun koitossa (painetun tietueesta):
 Suomen ortodoksisen kirkkokunnan äänenkannattaja ja ortodoksisten kotien 

hengellinen lehti

 Suomen ortodoksisen kirkkokunnan äänenkannattaja, ortodoksinen aikakaus- ja 
kulttuurilehti 

 Suomen ortodoksisen kirkon äänenkannattaja

 Ortodoksinen aikakaus- ja kulttuurilehti 

 Ortodoksinen aikakauslehti 2008, 5/6-2012, 1 

 Karjalan hiippakunnan seurakuntien ja PSHV:n lehti 2012, 2-2014, 1 

 Ortodoksinen seurakunta- ja aikakauslehti 2014, 2-2020, 5

 Ortodoksinen kirkko Suomessa 2022-



008 ja 044 Julkaisumaa

008 mp 15-17 julkaisumaa: 
 Country of Publication

In records for serial items, country of publication reflects the place of 
publication of the latest issue, iteration, or part. For serials, country of 
publication may not reflect the place found in the publication 
information because AACR2 and RDA base cataloging on the earliest 
issue. If you are updating a record and the place has changed, update 
country of publication and add another field 260, field 264, or field 500 
as needed.

008 mp 15-17: fi

044 ## |a fi |a ru

https://www.oclc.org/bibformats/en/fixedfield/ctry.html


264 Julkaisutiedot 1/2

Aikaisin kustantaja 264 #1 |a [Sortavala] : |b [P. Sergein ja Hermanin veljeskunta], |c 

1896-

Välivaiheen kustantaja 264 21 |3 2012, 1- 2012, 5 |a [Helsinki] : |b Kustannus-

Osakeyhtiö Kotimaa

Välivaiheen kustantaja 264 21 |3 2013, 1-2020, 5 |a Uusi-Valamo : |b Pyhän Sergein ja 

Hermanin veljeskunta ry.

Viimeisin kustantaja 264 31 |3 2021, 1- |a Kuopio : |b Suomen ortodoksinen kirkko

Aamun koiton kotisivuilta:

” Aamun Koitto perustettiin Sortavalassa vuonna 1896.”

https://pshv.fi/aamun-koiton-arkisto/


264 Julkaisutiedot 2/2 

Tulkitaanko lehden kannessa olevat päivämäärät julkaisuajaksi vai 
numerointitiedoksi?

RDA 2.8.6.2 Julkaisuajan tiedonlähde: päänimekkeen tiedonlähde, 
muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä 
tiedonlähde

 Kannessa oleva vuosiluku katsotaan julkaisuajaksi, mutta se on 
myös osa numerointia. Julkaisuun ei ole merkitty muuta 
julkaisuaikaa.



550 Huomautus julkaisijasta

Vastauksissa:

550 ## |a Julkaisija: Suomen ortodoksinen kirkko, kesäkuu 2021-
550 ## |a Julkaisija/kustantaja myöhemmin: Suomen 
ortodoksinen kirkko, 2021-

 Kenttää ei tarvitse tehdä, koska sama tieto on merkitty 
kenttään 264.



710 Lisäkirjaus yhteisötekijästä 1/2

Vastauksissa mm.

710 2# |a Suomen ortodoksinen kirkko, |e julkaisija. |2 finaf |0 
(FIN11)000037449

Ei merkitä osakenttää |2 finaf

710 2# |a Kotimaa (yhtiö), |e kustantaja. |0 (FIN11)000023240

 Ei merkitä kaupallista kustantajaa 



710 Lisäkirjaus yhteisötekijästä 2/2

Merkitään:

710 2# |a Pyhäin Sergein ja Hermanin veljeskunta, |e julkaisija. |0 
(FIN11)000029777
710 2# |a Suomen ortodoksinen kirkko, |e julkaisija. |0 
(FIN11)000037449

Vastauksissa lisätty rooliksi myös kustantaja Pyhäin Sergein ja 
Hermanin veljeskunnalle. Jos merkintä löytyy lehdestä, se voidaan 
merkitä.



110 ja 130 Pääkirjaus

Vastauksissa

130 0# |a Aamun koitto 

Pohdimme paljon, lisäisimmekö RDA:n mukaisesti vastuuyhteisön 
(Suomen ortodoksinen kirkko tai Pyhäin Sergein ja Hermanin 
veljeskunta) 110-kenttään. Jätimme nämä kuitenkin 
lisäkirjauskenttään 710.

Ei lisätä kenttää 110, koska yhteisö ei ole tekijä. 

Ei lisätä kenttää 130 vielä, koska ohjeistus on kesken. 



008 Julkaisuaika

 Jäljenteiden, mukaan lukien digitoitujen julkaisujen, aikamääreet 
otetaan alkuperäisen julkaisun tiedoista.

008 mp 07-10 1896

 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.



362 Numerointi 1/2

 Tiedonlähde on päänimekkeen tiedonlähde. Linjaus RDAssa
2.6.1.2: Numerointitiedon osat/elementit otetaan samasta 
tiedonlähteestä ja yhdestä kohtaa tiedonlähdettä. Numerot 
merkitään kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä 
muodossa (RDA 1.8.2 + linjaus.), lukuun ottamatta välimerkkejä.

Aamun koiton numerointi on kannessa ja numerointitapa 
vaihtuu usein:



362 Numerointi 2/2

 Kun sarja-aineiston numeroinnissa otetaan käyttöön uusi numerointijakso, 
merkitään sekä ensimmäisen että toisen jakson mukainen numerointi 
samaan osakenttään. Uusi ja vanha numerointijakso erotetaan toisistaan 
puolipisteellä.

362 0# |a 1986, n:o 0-1939, n:o 51-52 ; 1 (17.2.2012)-5 
(26.10.2020) ; kesäkuu 2021-marraskuu 2021 ; 2022, 1-

Vastauksissa myös

362 0# |a 1896, N:o 0 ; 1897, 1

 Numerointijakso ei vaihdu tässä kohtaa, vaan myös vuoden 1897 
ensimmäinen numero on merkitty julkaisuun muodossa N:o 1



515 Numerointia koskeva huomautus

Vapaamuotoinen kuvaus numeroinnin tai julkaisukaavan, raportin 
kattaman ajanjakson, korjattujen laitosten ja/tai osien 
julkistamisen epäsäännöllisyyksistä.

515 ## |a Ei ilmestynyt vuosina 1908-1917.
515 ## |a Ei julkaistu vuosina 1945-2011.



008 Ilmestymistiheys

008 mp 18: b (joka toinen kuukausi)

po

008 mp 18: t (kolme kertaa vuodessa)



310 Ilmestymistiheys

310 ## |a Kolme kertaa vuodessa, |b 2021, 1-

 Käytetään Metatietosanaston fraaseja, ei arvioivia sanoja, kuten ”noin” tms.

321 ## |a Ilmestymistiheys vaihtelee

Ilmestymistiheyden historiaa:

Kuusi (?) kertaa vuodessa, 2021-
Viisi kertaa vuodessa, 2012-2020
Kerran kuukaudessa, 2011
Kerran kahdessa viikossa
Kerran viikossa, 1930-
Kaksi kertaa kuukaudessa, 1918-1929
Kerran kuukaudessa, 1896-1907

https://finto.fi/mts/fi/page/m291


041 kielikoodi ja 546 Huomautus kielistä

041 0# |a fin |a rus

546

Tekstimuotoinen huomautus kielistä, joita kuvailtavassa aineistossa 
käytetään. Käytetään tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.

Vastauksissa

546 ## |a Suomeksi; tekstiä myös venäjäksi. 
546 ## |a Suomeksi, osa sisällöstä myös venäjäksi.
546 ## |a Suomenkielinen.

 Käytetään fraasia ”Suomeksi; tekstiä myös venäjäksi.”



347 Digitaalisen tiedoston ominaisuudet

Merkitään, jos tieto on helposti todennettavissa ja sitä pidetään 
tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta (RDA 3.19.1.3).

Esim.

347 ## |a tekstitiedosto |b PDF

 Ei käytetä tässä, koska julkaisu koostuu useista 
tiedostomuodoista.



525 Huomautus suplementista 1/2



525 Huomautus suplementista 2/2

525 ## |a Lehden mukana alueellisia hiippakuntaliitteitä 2021.
525 ## |a Lehden mukana alueellisia hiippakuntaliitteitä 2021-
525 ## |a Lehden liitteinä ilmestynyt 2021 alkaen 
hiippakuntaliitteet: Helsinki, Kuopio ja Karjala, Oulu.
500 ## |a Digilehtinumeron yhteydessä julkaistaan myös 
Helsingin, Kuopion ja Karjalan sekä Oulun hiippakuntien liitteet. 

Tähän ei ole Metatietosanastossa valmista fraasia, voisi käyttää 
vaihtoehtoa

525 ## |a Lehden mukana alueellisia hiippakuntaliitteitä 2021-



533 vai 583 Digitointi

533 |a Digitoitu. |m 1896-1939. |b Mikkeli : |c Kansalliskirjasto, 
Digitointi- ja konservointikeskus

583 |3 1896-1939 |a Digitoitu |j Mikkeli |k Kansalliskirjasto, 
Digitointi- ja konservointikeskus

Digitoiva yhteisö tekee, jolloin käytetään kenttää 583. 



506 ja 540 vapaakappalemerkinnät

Painetun tietueessa kentässä 856:

 Vuosien 1940-1944 digitoidut numerot käytettävissä 
vapaakappalekirjastoissa 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-9009

 Yhdessä vastauksessa (Vapaakappalekirjasto) oikein merkitty:

506 1# |3 1940-1944 |a Aineisto on käytettävissä vapaakappalekirjastoissa. |f 
Online access with authorization |2 star |5 FI-Vapaa 

540 ## |3 1940-1944 |a Aineisto on käytettävissä tutkimus- ja muihin 
tarkoituksiin; |b Kansalliskirjasto; |c laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja 
säilyttämisestä |u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433 |5 FI-
Vapaa 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-9009
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433%20|5


776 Toinen ilmiasu

776 08 |i Painettu: |t Aamun koitto |x 0355-9009

776 08 |i CD-levy: |t Aamunkoitto. |d [Mikkeli] : Etelä-Savon 
näkövammaiset, 2008?- |h CD ROM -levyjä |o fkn2011026



856 Linkkikentät

856 40 |3 1896-1939 |u
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-9009 |y Linkki 
verkkoaineistoon

856 40 |3 2012-2020 |u https://pshv.fi/aamun-koiton-arkisto/ |y 
Linkki verkkoaineistoon

856 40 |3 2021-|u https://aamunkoitto.fi/ |y Linkki 
verkkoaineistoon

856 40 |3 1940-1944 |u 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-9009 |z 
Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa |5 FI-Vapaa

https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-9009
https://pshv.fi/aamun-koiton-arkisto/
https://aamunkoitto.fi/
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles/0355-9009
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