
Kuvailutehtävien vastaukset 
 

Tehtävä 1 – verkkomonografia Turvallisia sote-palveluja 
 

Kuvailu MARC21 –formaatissa 

Kiinteämittaiset kentät 

NIMIÖ 
000/06 Tietueen tyyppi a - Tekstiaineisto 
000/07 Tietueen bibliografinen taso m - Monografia 
 
007 - (C) ELEKTRONINEN AINEISTO  
-Merkitään ainakin kaksi ensimmäistä merkkipaikkaa 
007/00 Aineistoluokka c - Elektroninen aineisto 
007/01 Aineiston erityismääre r - Suorakäyttö, online 
008 - (BK) KIRJAT 
008/00-05 Luontipäivä (järjestelmä tuottaa) 
008/06 Julkaisuajan tyyppi/Julkaisun tila s - Yksi julkaisuvuosi 
008/07-10 Julkaisuvuosi 1 2018 
008/11-14 Julkaisuvuosi 2 #### [tyhjämerkit] 
008/15-17 Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa fi 
008/23 Ilmiasu o - Verkkoaineisto 
008/35-37 Kieli - fin 
008/39 Luetteloiva organisaatio c -Luettelointiyhteistyö 
 
006 - (CF) ELEKTRONISET AINEISTOT 
006/00 aineiston muoto m - Elektroninen aineisto 
006/06 Ilmiasu o - Verkkoaineisto 
006/09 Elektronisen aineiston tyyppi j - Verkossa oleva järjestelmä tai palvelu 
 

Vaihtuvamittaiset kuvailukentät 

020  |a 978-952-343-089-1 |q PDF  
040  |a [ISIL-tunnus] |b fin |e rda  
0410  |a fin |b fin |b swe |b eng  
1001  |a Koivula, Riitta, |e kirjoittaja.  
24510  |a Turvallisia sote-palveluja : |b opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille / |c Riitta 

Koivula, Hanna Brotkin, Olli Saarsalmi.  
264 1  |a [Helsinki] : |b Sosiaali- ja terveysministeriö : |b Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, |c [2018] 
300  |a 1 verkkoaineisto (22 sivua) : |b kuvitettu  
336 |a teksti |b txt |2 rdacontent  
337  |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia  
338  |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier  
4901  |a Ohjaus / [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos], |x 2323-4172 ; |v 2018, 2 
506 0  |a Aineisto on vapaasti saatavissa. |f Unrestricted online access |2 star 
7001  |a Brotkin, Hanna, |e kirjoittaja.  
7001  |a Saarsalmi, Olli, |e kirjoittaja.  
730 0  |i Mukautettu lyhennelmä (teos): |a Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen. 
830 0  |a Directions / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, |x 2323-4172 ; |v 2018, 2. 
85640  |u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-089-1 |y Linkki verkkoaineistoon  



 
Lisäksi mukaan esim. sisällönkuvailun kentät (luokitus, asiasanat) 
520 Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms. (ei ydinelementti) 

 

Tunnisteet 

-Manifestaation tunniste on ydinelementti (RDA 2.15) 

020 |a 978-952-343-089-1 |q PDF  

Kieli 
-Ekspression kieli on ydinelementti (RDA 6.11) -> 041 |a pakollinen 
-Tässä esimerkissä teksti suomeksi, lisäksi tiivistelmä suomeksi/ruotsiksi/englanniksi  
-Tiivistelmän kieli ei ole ydinelementti, mutta voidaan merkitä  

041 0 |a fin |b fin |b swe |b eng  
 

Nimeke ja vastuullisuustiedot 
-Päänimeke on ydinelementti (RDA 2.3.2) 
-SKL: Muu nimeketieto on lisäydinelementti (RDA 2.3.4) 
-Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto on ydinelementti (RDA 2.4) 

 
245 10 |a Turvallisia sote-palveluja : |b opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille / |c 
Riitta Koivula, Hanna Brotkin, Olli Saarsalmi.  

 

Tekijyys 
-Teoksen tekijä on ydinelementti (RDA 19.2) 
-kolme kirjoittajaa, yhteistyössä kirjoitettu -> ensiksi mainittu päävastuullinen (RDA 6.27.1.3) 
-yhteisvastuulliset kirjoittajat 700 kenttiin, nimissä käytetään ASTERIin auktorisoituja muotoja 
 

100 1 |a Koivula, Riitta, |e kirjoittaja.  
700 1 |a Brotkin, Hanna, |e kirjoittaja.  
700 1 |a Saarsalmi, Olli, |0 (FIN11)000057778 |e kirjoittaja. (henkilönimi ASTERIin 
auktorisoidussa muodossa)  

  

Julkaisutiedot 
-Verkossa ilmestynyt aineisto katsotaan julkaistuksi aineistoksi 
-Ensimmäinen kustannuspaikka, kustantajan nimi ja julkaisuaika ovat ydinelementtejä (RDA 2.8) 
-Tiedot jäljennetään aineistosta 
-Nimiösivulla merkinnät kustantajista, mukana kaksi kustantajaa, ensimmäiseksi merkitty kustantaja eli 

Sosiaali- ja terveysministeriö merkitään. Toisen kustantajan voi merkitä, mutta se ei ole pakollinen. 

 

 



Nimiösivun kääntöpuolella myös painettuun versioon liittyvät kirjapainotiedot, jotka eivät liity tähän e-

kirjaan: 

 

 

-julkaisuvuosi arvioidaan painetun version painovuodesta (Kumean ohje: Tarkennuksia 264-kentän vuosien 

merkitsemisestä) 

264  1 |a [Helsinki] : |b Sosiaali- ja terveysministeriö : |a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,  
|c [2018] 
 

Tallenteen kuvailu 

Laajuus 

-Aineiston laajuus on ydinelementti (RDA 3.4) 
-Merkitään 300 |a-osakenttään "1 verkkoaineisto" ja lisää sulkuihin osayksiköiden määrä ja kesto, jos 
sovellettavissa. 
-Jos verkkoaineisto vastaa muodoltaan painettua, käsin kirjoitettua tai graafista aineistoa (esim. PDF), niin 
osayksiköt lasketaan kuten ko. aineistoissa tehtäisiin -> lukuohjelma väittää, että sivuja on 23, mutta 
numeroituja sivuja on 22 

Kuvitus 

-Kuvasisällön merkitseminen (RDA 7.15)  
-Kuvasisältö merkitään, jos sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta (ei pakollista) 
 

300 |a 1 verkkoaineisto (22 sivua) : |b kuvitettu  
 

Sisältötyyppi-mediatyyppi-tallennetyyppi 
-Sisältötyyppi on ydinelementti (RDA 6.9) 
-SKL: Mediatyyppi on lisäydinelementti (RDA 3.3) 
-Tallennetyyppi on ydinelementti (RDA 3.2) 
 

336 |a teksti |b txt |2 rdacontent  
337 |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia  
338 |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier  

 

Sarjatiedot 
-Sarjatiedot on ydinelementti (RDA 2.12) 
-Ydinelementtejä ovat: sarjan päänimeke, sarjan ISSN-tunnus sarjan numerointi, alasarjan päänimeke, 
alasarjan ISSN-tunnus, alasarjan numerointi 
-MARC21-formaatissa kentät 490 ja 8XX 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=75218939
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=75218939


-490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimenmuoto, joka on julkaisussa. Tässä 
julkaisussa ei sarjanimi ei esiinny muodossa jota siitä on aiemmin käytetty, joten sarjaa 
koskeva vastuullisuusmerkintä merkitään hakasiin. 
-Sarjan numerointi merkitään siinä muodossa, jossa se esiintyy tiedonlähteessä.  
-Jos numerointitieto koostuu vuosiluvusta ja numerosta, joka sisältyy vuoteen, merkitään 
vuosiluku ennen numeroa (RDA 2.12.9) 
-8XX-kentän tiedot (Alephin) sarjatietuesta (= auktorisoitu muoto) tämän mallin mukaan: 

Päänimeke 245anp → 830anp 
ISSN 022a → 830x 
Numerointikaava 362a → 830v 
 

 
490 1 |a Ohjaus / [Terveyden ja hyvinvoinnin laitos], |x 2323-4172 ; |v 2018/2 Kumea 
ohjeistaa tästä 
830  0 |a Directions / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, |x 2323-4172 ; |v 2018, 2. 

 

URL-osoite 
-Jos aineisto on vapaasti saatavilla, merkitään URL-osoite (RDA 4.6) 
 

856 40 |u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-089-1 |y Linkki verkkoaineistoon  

506 Huomautus pääsyrajoituksista  
506 0  $a Aineisto on vapaasti saatavissa. $f Unrestricted online access $2 star 

 

Nimekkeen lähde  

-Jos manifestaatiossa esiintyy nimiösivu tai vain yksi nimeke, niin päänimekkeen lähdettä ei tarvitse merkitä 
(RDA 2.17.2.3) 
-Tässä tapauksessa ei tarvita kenttää 588 Huomautus kuvailun perustasta 
 

 

 

Tehtävä 2 – päivittyvä verkkoaineisto Kielitoimiston sanakirja 
 

Kuvailu MARC21 –formaatissa 

Kiinteämittaiset kentät 

NIMIÖ 
000/06 Tietueen tyyppi a - Tekstiaineisto 
000/07 Tietueen bibliografinen taso i - Päivittyvä julkaisu 
 
007 - (C) ELEKTRONINEN AINEISTO  
-Merkitään ainakin kaksi ensimmäistä merkkipaikkaa 
007/00 Aineistoluokka c - Elektroninen aineisto 
007/01 Aineiston erityismääre r - Suorakäyttö, online 
 
008 - (CR) JATKUVAT JULKAISUT 
008/00-05 Luontipäivä (järjestelmä tuottaa) 
008/06 Julkaisuajan tyyppi/Julkaisun tila c - Jatkuva julkaisu, ilmestyy edelleen 
008/07-10 Julkaisuvuosi 1 2004 



008/11-14 Julkaisuvuosi 2 9999 
008/15-17 Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa fi 
008/18 Ilmestymistiheys # - Ei määriteltävää ilmestymistiheyttä  
008/19 Säännöllisyys x - Täysin epäsäännöllinen 
008/21 Jatkuvan julkaisun tyyppi w - Päivittyvä verkkosivu 
008/23 Ilmiasu o - Verkkoaineisto 
008/24 Koko sisältö d - Sanakirjat, sanastot 
008/34 Kirjauskäytäntö 2 - Yhdistetty kirjaus 
008/35-37 Kieli - fin 
008/39 Luetteloiva organisaatio c -Luettelointiyhteistyö 
 
006 - (CF) ELEKTRONISET AINEISTOT 
006/00 aineiston muoto m - Elektroninen aineisto 
006/06 Ilmiasu o - Verkkoaineisto 
006/09 Elektronisen aineiston tyyppi j - Verkossa oleva järjestelmä tai palvelu 
 

Vaihtuvamittaiset kentät 

024 7 |a URN:NBN:fi:kotus-201433 |2 urn 
040  |a [ISIL] |b fin |e rda  
041 0  |a fin 
110 2 |a Kotimaisten kielten keskus. 
245 10  |a Kielitoimiston sanakirja / |c Kotimaisten kielten keskus. 
264  1  |a [Helsinki] : |b Kotimaisten kielten keskus, |c 2004- 
300  |a 1 verkkoaineisto 
310  |a Epäsäännöllinen 
336  |a teksti |b txt |2 rdacontent 
337  |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia 
338  |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier 
500  |a ”Tuorein päivitys 28.2.2017.”   
506 0  |a Aineisto on vapaasti saatavissa. |f Unrestricted online access 2 star 
588  |a Kuvailun perustana 22.5.2018 katsottu sisältö. 
7102  |a Kielikone. 
85640  |u http://www.kielitoimistonsanakirja.fi |y Linkki verkkoaineistoon 
 
 

Nimeke ja vastuullisuustiedot  
-Päänimeke on ydinelementti (RDA 2.3.2) 
-SKL: Muu nimeketieto on lisäydinelementti (RDA 2.3.4) 
-Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto on ydinelementti. Verkkosivulta löytyy myös tiedot 
toimittajista, mutta niitä ei olepakkollista merkitä, koska RDA:n mukaan vain ensimmäinen 
vastuullisuusmerkintö on ydinelementti (RDA 2.4.2) 
-Päänimeke otetaan päivittyvässä aineistossa nykyisestä versiosta: 
 

245 10 |a Kielitoimiston sanakirja / |c Kotimaisten kielten keskus. 
 

Tekijyys 

-Kotimaisten kielten keskus on päävastuullinen tekijä 
-Tietueessa on lisäkirjaus Kielikone. Kielikone OY:n rooli tekijänä liittyy tekniseen toteutukseen ->  RDA:ssa 
voi tehdä lisäkirjauksen myös ilman että näkyy kuvailussa  
 



1102   |a Kotimaisten kielten keskus. 
7102   |a Kielikone. 
 

 

 Päivittyvän aineiston julkaisutiedot - 264 kenttä 
 
 
Julkaisutiedot julkaisussa näin:  

 

Julkaisutiedot 

Kielitoimiston sanakirja. Verkkojulkaisu, päivitetty 28.2.2017. URN:NBN:fi:kotus-201433. 

Ilmestynyt myös painettuna 2006 ja 2012. 

Julkaistu verkossa ensimmäisen kerran 2004, päivitetty 2008, 2012, 2014, 2016, 2017. 

Päivitetään 1–2 vuoden välein. Tuorein päivitys 28.2.2017. 

 

 

-mukana  myös ©-merkintä: 
Copyright © 2018 Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy 
- 

Kustannuspaikka ja kustantaja 

-Tiedot uusimmasta päivityksestä, ja lisäksi tehdään huomautus aikaisemmasta 
kustannuspaikasta/kustantajasta, jos muutosta pidetään tärkeänä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta. 
-Jos muutoksia on ollut useita, tehdään yleinen huomautus 
 

Julkaisuvuosi 

-Ilmestynyt ensimmäisen kerran 2004, vuodesta 2014 ilmaisena verkkoversiona -> 2004 on julkaisuvuosi 
 
 264 1 |a [Helsinki] : |b Kotimaisten kielten keskus, |c 2004- 
 
-Tieto uusimmasta päivityksestä ”Tuorein päivitys 28.2.2017” 
-Voidaan tässä merkitä sitaattina suoraan julkaisusta, huomautus on vapaaehtoinen (mutta hyödyllinen) 
 

500  |a ”Tuorein päivitys 28.2.2017.”   
 

Sarjatiedot 
-sarjamerkintä julkaisusta kenttään 490. Löytyykö merkintä julkaisusta? Sitä ei ole viimeisessä iteraatiossa, 
joten jätetään pois [voidaan merkitä huomautuksena kuvailuun (500 kenttä), jos koetaan tärkeäksi 
löydettävyyden ja tunnistamisen kannalta. 
 

Laajuus 

 

300 |a 1 verkkoaineisto 

 

Nykyinen ilmestymistiheys 
-Käytä ilmestymistiheyden merkitsemiseen sopivaa termiä listasta 2.14.1.3 tai metatietosanastosta 
-Julkaisussa ”1-2 vuoden välein” 

 

http://www.kotus.fi/
http://www.motstore.fi/?___store=fi
https://access.rdatoolkit.org/document.php?id=rdachp2-fi&target=rda2-8408&target=rda2-8408#rda2-8408
https://finto.fi/mts/fi/page/m291


  
310 |a Epäsäännöllinen 

 

Sisältötyyppi-mediatyyppi-tallennetyyppi 
-Sisältötyyppi on ydinelementti (RDA 6.9) 
-SKL: Mediatyyppi on lisäydinelementti (RDA 3.3) 
-Tallennetyyppi on ydinelementti (RDA 3.2) 
 

336 |a teksti |b txt |2 rdacontent  
337 |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia  
338 |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier  

 

506 Huomautus pääsyrajoituksista  

506 0  |a Aineisto on vapaasti saatavissa. |f Unrestricted online access $2 star 

 

588 Huomautus kuvailun perustasta/Huomautus viimeisimmästä tarkastellusta numerosta 
-Jos päivittyvän aineiston manifestaatiossa esiintyy nimiösivu tai vain yksi nimeke, niin päänimekkeen 
lähdettä ei tarvitse merkitä 
-Päivittyvissä verkkoaineistoissa merkitään huomautus viimeisimmästä tarkastellusta numerosta. 
Verkkoaineiston kuvailuohjeessa suositellaan muotoa: Kuvailun perustana [päiväys] katsottu sisältö. 
  

588 |a Kuvailun perustana 22.5.2018 katsottu sisältö. 
 

856 kenttä 
-Melindan tietueessa oli useita u-osakenttiä, formaatissa tämä on sallittu, mutta ei toimi käytännössä 
asiakasnäytöissä, joten merkintätapaa ei suositella.  
-Työpajassa huomattiin, että julkaisussa ilmoitettu URN ei toimi linkkinä. Asia on tarkistettu Kotuksesta, ja 
sieltä vastattiin, että verkkojulkaisussa oleva URN on vain URN (eli pysyvä tunniste), mutta se ei ole URL 
(sen ei ole tarkoitus toimia pysyvänä linkkinä aineistoon) -> merkintään URL kenttään 856 ja URN 
tunnistekenttään 024: 
 024 7  |a URN:NBN:fi:kotus-201433 |2 urn 

856 40 |u http://www.kielitoimistonsanakirja.fi|y Linkki verkkoaineistoon 
 


