Numero- ja koodikentät (01X-09X)
024 MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)
035 JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)
040 LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET)
043 MAANTIETEELLISEN ALUEEN KOODI (ET)
046 ERIKOISKOODATUT AJANKOHDAT (T): HENKILÖN SYNTYMÄ- JA KUOLINAIKA, YHTEISÖN PERUSTAMISVUOSI

024 MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)
Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Standarditunnuksen tyyppi
7 - Tunnuksen tyyppi määritelty osakentässä ‡2
8 - Määrittelemätön tunnus
Toinen - Määrittelemätön
Osakentät (valikoima):
‡a - Standarditunnus tai -koodi (ET)
‡q - Tarkentava tieto (T)
‡2 - Tunnuksen koodi (ET)
Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

HENKILÖ

RDA 9.18 Henkilön tunniste

024 7# ‡a https://orcid.org/0000-0002-9402-2440 ‡2 orcid
ORCID-tunnus

YHTEISÖ

RDA 11.12 Yhteisön tunniste
Yritys- ja yhteisötunnus merkitään osakenttään ‡a, jos se on tiedossa ja helposti saatavilla.

024 8# ‡q Yritys- ja yhteisötunnus: ‡a 2539542-4

035 JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)
Indikaattorit: molemmat indikaattorit määrittelmättömiä
Osakentät (valikoima):
‡a - Järjestelmän tuottama kontrollinumero (ET)
‡z - Peruttu tai virheellinen kontrollinumero (T)
Järjestelmän automaattisesti tuottama Asterin ID. Asterin ID alkaa tässä kentässä prefiksillä (FI-ASTERI-N).

035 ## ‡a (FI-ASTERI-N)000013706
035 ## ‡a (FI-ASTERI-N)000182963
035 ## ‡z (FI-ASTERI-N)000121322
(Asterista poistetun auktoriteettitietueen ID merkitään osakenttään ‡z omaan kenttäänsä. Oma 035-kenttä mahdollistaa Asterista poistetun tietueen ID:
llä tehtyjen hakujen kohdistamisen korvaavaan tietueeseen.)

040 LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.
Osakentät (valikoima):
‡a - Alkuperäinen kuvaileva organisaatio (ET)
‡b - Luettelointikieli (ET)
‡d - Tietuetta muokkaava organisaatio (T)
‡e - Kuvailukäytäntö (ET)
HUOM! Osakentät merkitään formaatin mukaisessa järjestyksessä: ‡a, ‡b, ‡c, ‡d ja ‡e.
Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.
Kuvailevan organisaation koodina käytetään ISIL-tunnusta (ks. tästä). Kuvailukieli on tietueen tekstiosissa käytetty kieli. Kielikoodi otetaan listalta (ks. MAR
C 21 Kielikoodit).

040 ## ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda
(kuvaileva organisaatio Kansalliskirjasto, kansallisbibliografia)
040 ## ‡a FI-NLD ‡b fin ‡e rda
(kuvaileva organisaatio Kansalliskirjasto, kansallisdiskografia)
040 ## ‡a FI-J ‡b fin ‡e rda
(kuvaileva organisaatio Jyväskylän yliopiston kirjasto)
040 ## ‡a FI-J ‡b fin ‡d FI-NL ‡e rda
(Jyväskylän yliopiston kirjaston luoma, Kansalliskirjaston muokkaama tietue)

043 MAANTIETEELLISEN ALUEEN KOODI (ET)
Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.
Osakentät (valikoima): ‡c - ISO-koodi (T)
Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.
Tähän kenttään merkitään 1XX-otsikkomuotoon liittyvien maantieteellisten alueiden koodit. Kenttään merkitään toimijan toiminnan kannalta keskeisimmät
maat. Yleisenä periaatteena on, että 043-kenttään merkitään 370-kentässä oleviin paikannimiin liittyvät maakoodit, kuitenkin korkeintaan neljä. Maakoodin
voi jättää merkitsemättä, jos sen määrittäminen tuntuu vaikealta. Epäselvissä tapauksissa merkitään koodi ZZ Tuntematon maa tai alue.
Maakoodina käytetään ISO-standardin mukaista lyhennettä ja se merkitään ISO 3166-1:n mukaisesti kahden kirjaimen mittaisena ja isokirjaimisena
maakoodina. ISO 3166-2 koodi mahdollistaa myös osavaltio-/maakuntatasoisen merkitsemisen, mutta niitä ei käytetä kuvailussa kuin poikkeustapauksissa.
Maakoodi merkitään itsenäisten valtioiden ja nykyisten valtionrajojen mukaan. Joitakin poikkeuksia on, oma maakoodi on esimerkiksi Ahvenanmaalla (AX)
ja Grönlannilla (GL).
Esimerkkejä:
FI Suomi
SE Ruotsi
RU Venäjä
EE Viro
Linkit maakoodiluetteloihin:
Tietoa ISO maakoodista (englanniksi)
Jos ISO-standardi ei ole käsillä, maakoodeja löytyy esim. seuraavista lähteistä:
- Tilastokeskus: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html
- Wikipedia (suomeksi)
- EU:n julkaisutoimisto: http://publications.europa.eu/code/fi/fi-5000500.htm.
HENKILÖ

Fritz Lang
043 ## ‡c AT ‡c DE ‡c US
370 ## ‡a Wien, Itävalta-Unkari ‡b Beverly Hills, CA ‡c Saksa ‡c Yhdysvallat
Kaija Saariaho
043 ## ‡c FI ‡c FR
370 ## ‡a Helsinki, Suomi ‡c Ranska

YHTEISÖ

Yhteisöihin liittyvä maakoodi merkitään aina. Kansainvälisten järjestöjen, monikansallisten yhtiöiden tms. yhteyteen merkitään pääkonttoriin liittyvän
maakodin lisäksi (jos paikka on tiedossa/olemassa) myös koodi XP Kansainvälinen yhteisö.

043 ## ‡c FI
110 2# ‡a Aalto-yliopisto
370 ## ‡e Helsinki, Suomi
043 ## ‡c EE
110 2# ‡a Eesti Teaduste Akadeemia
370 ## ‡e Tallinna, Viro
043 ## ‡c AX ‡c FI
110 2# ‡a Ålands sjöfartsmuseum
370 ## ‡e Maarianhamina, Suomi
(ahvenanmaalaisten yhteisöjen kohdalla käytetään sekä maakoodia AX että FI)
043 ## ‡c RU
110 2# ‡a Viipurin kaupunginkirjasto
370 ## ‡e Viipuri, Venäjä
043 ## ‡c RU
110 2# ‡a Akademija nauk SSSR
410 2# ‡a Neuvostoliiton tiedeakatemia
370 ## ‡e Moskova, Venäjä
043 ## ‡c FR ‡c XP
110 2# ‡a Unesco
370 ## ‡e Pariisi, Ranska
(kansainvälisissä yhteisöissä käytetään sekä pääkonttoriin liittyvää maakoodia että maakoodia XP Kansainvälinen yhteisö)

046 ERIKOISKOODATUT AJANKOHDAT (T): HENKILÖN SYNTYMÄ- JA KUOLINAIKA,
YHTEISÖN PERUSTAMISVUOSI
Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.
Osakentät (valikoima):
‡f - Henkilön syntymäaika (ET)
‡g - Henkilön kuolinaika (ET)
‡s - Ajanjakson alku (ET)
‡t - Ajanjakson loppu (ET)
‡q - Perustamisaika (ET)
‡r - Lopettamisaika (ET)
‡2 - Päiväyksen muodon lähde (ET)
Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.
HENKILÖ

RDA 9.3.2 Syntymäaika
RDA 9.3.3 Kuolinaika
RDA 9.3.4 Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso
Henkilön syntymä- ja kuolinaika ovat YDINELEMENTTEJÄ. Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso on ydinelementti ainoastaan silloin, kun sitä tarvitaan
erottamaan samannimisiä henkilöitä toisistaan.
Henkilön syntymä- ja kuolinvuosi merkitään aina kun mahdollista. Henkilön syntymäaika ja kuolinaika merkitään vuosina (muodossa vvvv), mutta
haluttaessa voidaan käyttää tarkempia aikamäärittelyjä muodossa vvvvkk tai vvvvkkpp.
Erkki Tuomioja
046 ## ‡f 1946
Pentti Saarikoski
046 ## ‡f 1937 ‡g 1983
Toivo Kärki
046 ## ‡f 1915 ‡g 1992
Jean Sibelius
046 ## ‡f 18651208 ‡g 19570920

Alex Pasola
046 ## ‡s 1917 ‡t 1918
(elinvuodet ei tiedossa, toiminta-aika)

Epävarmat, likimääräiset ja täsmentämättömät elinvuodet merkitään EDTF-formaatin (Extended Date Time Format) mukaisesti.
Epävarmat elinvuodet:
046 ## ‡f 1888? ‡g 1954? ‡2 edtf
046 ## ‡f 1946 ‡g 1989? ‡2 edtf
Likimääräinen syntymävuosi:
046 ## ‡f 1620~ ‡g 1701 ‡2 edtf
Täsmentämätön syntymävuosi:
046 ## ‡f 184u ‡g 1880 ‡2 edtf
Syntymävuosi jompikumpi mainituista:
046 ## ‡f [1675,1676] ‡g 1728 ‡2 edtf

YHTEISÖ

RDA 11.4.5 Yhteisön toimintaan liittyvä ajanjakso
Yhteisön perustamisvuosi merkitään osakenttään ‡q, jos se on tiedossa ja helposti saatavilla. Osakenttään ‡r merkitään yhteisön lakkauttamiseen liittyvä
ajankohta.
Västra Nylands Marthadistrikt -järjestön perustamisvuosi:
046 ## ‡q 1916
Mamba-yhtyeen perustamisvuosi:
046 ## ‡q 1984
PSO-levy-yhtiön perustamis- ja lakkauttamisajankohdat:
046 ## ‡q 1929 ‡r 1981
Urheiluseuran toimintavuodet:
Kiekkoreipas (urheiluseura)
046 ## ‡q 1975 ‡r 1989
Hockey-Reipas (urheiluseura)
046 ## ‡q 1989 ‡r 1992

