
	
VARASTOTIETUEEN	RAKENNE	FENNICASSA	
Jari Heikkinen 26.5.2014

Kansalliskokoelman kirjanhakijoiden on tärkeää käyttää Voyager-klienttiä, sillä
varastotiedoissa piilossa paljon heille tärkeää tietoa. Osa varastotietueiden sisällöstä on
syytä pitää yleisöltä piilossa.

Yhteissidokset merkitään niin, että liitetään yhteen varastotietueeseen useampi
bibliografinen tietue.

Ohjeen pohjana on käytetty Marc 21-formaattiohjeen lisäksi standardia ANSI/NISO Z39.71–
2006

	
	



Varastotiedon	alueet	ANSI/NISO	–	standardin	mukaan1	

Kappaleen tunnistamisalue (Item identification Area)

- Bibliografisen yksikön tunniste (Identifier for the bibliographic item)
- Voi periaatteessa olla mm. ISBN, ISSN, ISRC. Käytännössä sen bibliografisen tietueen

numero, johon varastotieto liittyy
- Pakollinen kaikilla tasoilla 1-4

Sijaintitietoalue (Location Data Area)

- Instituution tunniste (Institution identifier). Pakollinen kaikilla tasoilla 1-4
- Instituution alayksikön tunniste (Sublocation identifier). Vapaaehtoinen kaikilla

tasoilla 1-4
- Kappaleen tunniste (Copy indentifier). Vapaaehtoinen kaikilla tasoilla 1-4
- Niteen tunniste (Call number). Vapaaehtoinen kaikilla tasoilla 1-4
- FI-NL + Fennica + signum + varastotietueen numero + nidetietueen numero

Tallennusaika-alue (Date of Report Area)

- Varastotietueen luontiaika (myös päivitysaika?)
- 008 mp 0-5
- Vapaaehtoinen tasolla 1, pakollinen tasoilla 2-4

Yleinen varastotietoalue (General Holdings Area)

- Yksikön tyypin ilmaisija (Type of Unit Designator). Eli onko kappale tavallinen
bibliografinen yksikkö vai toisarvoinen bibliografinen yksikkö, kuten suplementti,
erikoisnumero tai lisämateriaali. Hakemistot merkitään erikseen.

- Fyysisen muodon ilmaisija (Physical Form Designator). Eli onko teksti vai jokin muu.
Kenttä 007 tätä varten Voyagerissa, ei käytetä

- Täydellisyysmerkintö (Completeness Designator). Ks. 008 mp. 16
- Hankintatapa (Acquisition Status Designator). Ks. 008 mp. 07
- Säilytysmerkintö (Retention Designator). Ks. 008 mp. 12
- Ei käytössä tasolla 1, vapaaehtoinen tasoilla 2-4. Jos yleistä varastotietoaluetta

sovelletaan tasoilla 2-4, kaikki ym. merkinnöt ovat pakollisia

Varastotiedon laajuusalue (Extent of Holdings Area)

- Yksikön nimi (Name of Unit). Joillekin sekundaarille bibliografisille yksiköille: jos
kyseessä on esim. varastotieto jollekin suplementille.

1Ks. standardin luku 3.2., Sivut 12-13



- Yksikön laajuus (Extent of Unit). Mikäli yksiköllä ei ole numerointia tai vastaavaa.
Esim. 2 kasettia; 1 mikrofilmi

- Numerointi (Enumeration)
- Kronologia (Chronology). Ilmennetään useimmiten yhdessä numeroinnin kanssa.

Joskus numerointi voi puuttua tai olla vajaa. Esim. [Vol. 1] (2000)-vol. 3 (2003).
Joskus on vain vuosilukuja, ei numeroita. Esim. 1989/1991

- Erikoishuomautus sisällöstä (Specific Extent Note): esimerkiksi mainintoja sidoksesta
tai painoksesta.

- Ei käytössä tasoilla 1-2, pakollinen jos sovellettavissa tasoilla 3-4

Huomautustietoalue (Holdings Note Area)

- Huomautukset
- Vapaaehtoinen kaikilla tasoilla 1-4



Varastotietueen	tasot2	

Taso 1 identifioi bibliografisen yksikön, johon kappale liittyy. On periaatteessa riittävä
yksittäisille niteille, mutta ei moniosaisille julkaisuille tai kausijulkaisuille, sillä ei kerro niiden
laajuudesta mitään. Vaatii kappaleen tunnistamisalueen ja sijaintietoalueen yhdistelmän.

Taso 2 vaatii kappaleen tunnistamisalueen, sijaintitietoalueen ja tallennusaika-alueen
yhdistelmän. Vapaaehtoinen yleinen varastotietoalue tarjoaa erittelemättömän tiedon
kappaleen laajuudesta. Käytännössä kaikki Fennican varastotietueet ovat vähintään tasoa 2

Taso 3 ilmaisee kappaleen laajuuden tavalla joka on tiivistetty korkeimmalle tasolle. Vaatii
kappaleen tunnistamisalueen, sijaintitietoalueen, tallennusaika-alueen ja soveltuvin osin
varastotiedon laajuusalueen yhdistelmän. Jos kappaleen osat on numeroitu, numerointi
ilmaistaan korkeimmalla/yleisimmällä tasolla

Taso 4 ilmentää kappaleen laajuuden yksityiskohtaisesti. Varastotieto voi olla eritelty tai
tiivistetty3.  Vaatii kappaleen tunnistamisalueen, sijaintitietoalueen, tallennusaika-alueen ja
soveltuvin osin varastotiedon laajuusalueen yhdistelmän. Jos numerointi tai kronologia on
saatavilla, se merkitään tarkimmalla mahdollisella tavalla (sisältäen kaikki
numerointihierarkian tasot)

Varastotieto voi olla myös yhdistelmä tasoista 3 ja 4, jolloin osa varastotiedosta ilmennetään
yleisellä tasolla ja osa eritellyllä tavalla.

Marc21 tuntee myös tason 5, jolloin kappaleen tunnistustietoihin lisätään erillisiä
tunnistustietoja esim. viivakoodi- tai hankintanumero.

	

2 Ks. standardin luku 4.3. sivu 17
3 Eritellyssä tiedossa kaikki numerot/osat merkitään erikseen. Tiivistetyssä ilmaistaan ensimmäinen ja
viimeinen numero/osa mikäli instituutiolla on kaikki nuo osat, esim. Nro 1-nro 16. Fennicassa on myös merkitty
erillisiä puutetietoja huomautuksiin



Kappaleen	ominaisuudet	ja	suhteet	muihin	kappaleisiin	FRBR:n	
mukaan4	

Ominaisuudet:

- Kappaleen tunniste (item identifier)
o Nidetunniste

- Sormenjälkitunniste (fingerprint)
o Joukko ominaisuuksia joilla kuvataan saman julkaisun painettujen

kappaleiden eroja. Käytetään vanhoissa kirjoissa
- Kappaleen alkuperä (provenance of the item)

o Aiempi omistajuus tai hallinnointi
- Merkit ja kirjoitukset (marks / inscriptions)

o Taiteilijan, valmistajan, omistajan tai vastaavan tekemiä kappaleita erottavia
merkintöjä

- Näyttelyhistoria (exhibition history)
o Näyttelyjen ajankohdat, paikat, etc.

- Kappaleen kunto (condition of the item)
o Fyysinen kunto, varsinkin jos on eroja manifestaation ja todellisen kappaleen

välillä (esim. puuttuvia sivuja)
- Käsittelyhistoria (treatment history)

o Kappaleeseen kohdistuneet hoitotoimenpiteet
- Suunniteltu käsittely (scheduled treatment)

o Tulevat hoitotoimenpiteet
- Kappaleen käyttörajoitukset (access restrictions of the item)

o Luvanvarainen ja/tai valvottu käyttö

Suhde muihin kappaleisiin:

- Uudelleenkokoonpano (reconfiguration)
o Sidos, jakaminen, irrottaminen

- Kopio/ jäljenne (reproduction)
o Mikrofilmi, digitaalinen jäljenne…

- Kappaleen fyysinen osa (physical component of copy)
o Manifestaatio on jaettuna useaan niteeseen (kausijulkaisut, moniviestimet)

- Olennainen osa (integral part)
o Esim. CD-ROMIN kansilehti, joka todellisuudessa on levystä erillinen mutta ei

käsitellä erillisenä

4 IFLA: Functional requirements for bibliographic records. Final report  (2009)



Kiinteämittaiset	kentät	Voyagerissa	

Tässä käsitellään vain Voyager-clientissä näkyvät kentät, joilla on merkitystä Fennican
kuvailussa

Nimiö:

05 - tietueen tila
06 – tyyppi

o v – moniosainen monografia
o y - kausijulkaisu
o x - yksiosainen monografia

17 - koodaustaso
o Ks. varastotietueen tasot yllä

005 – Viimeisimmän päivityksen ajankohta

- tulee automaattisesti

007 – Ulkoasua koskevat informaatiokoodit

- Tähän tulisi fyysisen muodon ilmaisija, jota ei enimmäkseen käytetä
Käytetään kuitenkin verkkoarkiston varastotiedoissa. Valitaan kohta elektroninen
aineisto
01 - erityismääre

o r - suorakäyttö, online

008 – Informaatiokoodit

06 - hankinnan tila
o 2 - saatu valmis ja päättynyt. Kun julkaisu tai julkaisun osat on saatu
o 4 - saadaan. Julkaisu ilmestyy yhä ja sen osia odotetaan
o 5 - ei saada

07 - hankintatapa
o d - talletus (tätä monissa vanhoissa tietueissa)
o g - lahjoitus
o l - vapaakappale
o p - osto
o z - muu

08 - tilauksen päättymisajankohta
o tähän ei laiteta mitään

12 - säilytysmerkintö
o 8 - säilytetään pysyvästi

13 - eritelty säilytysmerkintö – tapa



o määrittelemätön
14 - eritelty säilytysmerkintö – määrä

o määrittelemätön
15 - eritelty säilytysmerkintö – tyyppi

o määrittelemätön
16 - täydellisyysmerkintö

o 1 - täydellinen (95–100%)
o 2 - epätäydellinen (50–94%)
o 3 - hajanainen (alle 50 %)
o 4 - soveltumaton

17 - kappalemäärä
o aina 001

20 - lainaus
o HUOM: tämä ei ole meillä varastotietoformaatin mukaisessa käytössä, vaan

käytetään Fennican omaan tilastointiin. Tilastointikoodi lisätään itse
klienttiin.

21 - kopiointi
o HUOM: tämä ei ole meillä varastotietoformaatin mukaisessa käytössä, vaan

käytetään Fennican omaan tilastointiin. Tilastointikoodi lisätään itse
klienttiin.

22 - kieli
o aina fin.
o HUOM. tähän ei laiteta julkaisun kieltä vaan luettelon kieli. Fennican kieli on

suomi
25 - kappale / yhdistelmätason merkintö

o 0 - kappalekohtainen varastotieto. Jokaisella eri kappaleella on oma
varastotietojen MARC-tietue

o 1 - yhdistelmätason varastotiedot. Tiedot kaikista kappaleista annetaan
kootusti samassa varastotietojen MARC-tietueessa. Yhdistelmätasoa voi
käyttää vain silloin, kun raportoitavien kappaleiden sijainti on sama

26 - päivitysaika
o tämä ei ole sama kuin tietueen luomisaika (joka on 008:n merkkipaikat 00-

05), eikä viimeisin update-aika (joka näkyy kentässä 005), vaan tietueen
rakenteeseen kohdistunut viimeisin päivitys. Lisää tähän itse päivitysaika
muodossa vvkkpp, jos muutat jotain nimiössä tai 008:ssa.

	
	



Vaihtuvamittaiset	kentät	

014 – Linkitysnumero

- varastotietueen tai siihen liittyvän bibliografisen tietueen kontrollinumero
1 ind.: linkitysnumeron tyyppi. Fennicassa 1 - bibliografisen tietueen
kontrollinumero

1_ $a 0192-56360
- Ovat käyneet Voyagerissa turhiksi, paljon vanhoissa tietueissa. Saa poistaa

Syntyy myös silloin kuin yhteissidoksia linkataan, ne voi säilyttää toistaiseksi

506 – Huomautus käyttörajoituksista

- Kokoelman tai kappaleen käyttöä koskevat rajoitukset
- Bibliografisessa tietueessa 506 ilmaisee manifestaation käyttörajoitukset

o Tieto lakiin perustuvasta salassapidosta kuuluu bibliografiseen tietueeseen
- Tähän käyttörajoitukset, myös ne jotka aiemmin laitettiin kenttään 845

1. ind.: rajoitukset
o _ - tieto puuttuu

2. ind.: määrittelemätön
‡a - Käyttörajoituksen ehdot
‡u – URI
‡a KäyteƩävissä ensisijaisesti korvaavana tallenteena
‡a KäyƩö Erikoislukusalissa
‡a KäyƩökappale käsikirjastossa
‡a Rajoitettu käyttö: aineisto erittäin huonokuntoista
‡a Verkkoarkisto on käyteƩävissä vapaakappalekirjastoissa ‡u
http://www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/digitaalisetvapaakappaleet/verk
koarkisto.html

541 – Huomautus hankintalähteestä

- Vapaakappaleina saatujen kausijulkaisujen tapauksessa kirjapaino
- voi olla myös jokin muu lähde, josta aineisto saatu

‡a - Hankintalähde
‡c - Hankintatapa. Esim. lahja tai osto
‡d - Hankinta-aika
‡o - Yksikkötyyppi. Mittayksikön nimi, esim. koteloita.
‡c Vapaakappaleiden luovuƩaja; ‡a Edita Prima (2011 nro 1-2012 nro 3) ; Lönnberg
(2012 nro 4-2014 nro 3)
‡c Lahjoitus; ‡a Werner Söderström osakeyhtiö; ‡d 12.10.2013
‡c OsteƩu; ‡a Runebergin antikvariaatti, Andrew Eriksson; ‡d 26.5.2012



561 – Huomautus omistushistoriasta [etupäässä vanhoissa aineistoissa]

- Omistushistoria-tietoihin merkitään kappaleen omistajuuden, vastuun tms.
muutokset

- Edeltävän omistajan tms. nimi merkitään. Lisäksi merkitään omistusta koskeva
ajanjakso, mikäli se tiedetään. Tietoa edeltää ilmaus aiempi omistaja tai vastaava
ilmaus, joka kuvaa omistussuhdetta. Henkilön nimen jälkeen voidaan merkitä
suluissa elinvuodet

- Kun omistajia on ollut useita eri aikoina, toistetaan kenttää 561.
561 ‡a Aiempi omistaja: Carolina Wilhelmina Lindfors, vuosina 1860-?
561 ‡a Aiempi omistaja: L. McGarry, vuosina 1951–1963
561 ‡a Aiempi omistaja: Daniel Georg Nescher

562 – Huomautus kopioiden ja versioiden tunnistamisesta [etupäässä vanhoissa
aineistoissa]

- Kappalekohtaisiin tietoihin merkitään erityispiirteitä, jotka koskevat yksittäistä käsillä
olevaa kappaletta. Muille osakentille kuin a (= aineiston tuntomerkit) ei yleensä ole
käyttöä vanhojen aineistojen osalta

- Puutteiden (esim. sidontavirheet, puuttuvat sivut) lisäksi merkitään esim.
käsinkirjoitetut lisäykset, käsintehdyt väritykset. Haluttaessa voidaan ilmoittaa myös
illuminointi ja rubrikointi

- Käsintehdyt merkinnät merkitään tarkalleen siinä muodossa kuin ne ovat kuvailun
kohteessa

- Jos julkaisuun tehdyt merkinnät ovat epäselviä, merkitään kuvailuun kysymysmerkki
epävarmojen tulkintojen perään hakasulkeissa (esim. E[?] Gothovius)
‡a - Tunnusmerkit. Viestimessä näkyvät merkit, joita voidaan käyttää kuvaillun
aineiston kopion tunnistamiseen
‡b - Kopion tunnistaminen. Tiedot, jotka erottavat yhden kopion muista kopioista
‡c - Version tunnistaminen. Tiedot, joilla voidaan tunnistaa versio, joka eroaa
sisällöllisesti, mutta on ajallisesti sidoksissa toiseen versioon, esim. painokseen
‡e - Kopioiden lukumäärä

- Huomautuksia merkinnöistä ja ominaisuuksista, jotka erottavat kuvailtavan
kappaleen muista vastaavista kappaleista
‡a Nimiösivu puuttuu
‡a Sivut 1-6 sidottu sivun 84 jälkeen
‡a Etukannen sisäpuolella omistajan merkintä: Theodorinis ab Engelsberg
‡a Tekijän signeeraus: Alex. Pope
‡a Reunahuomautukset: Robert Graves
‡a Omistajan merkintä nimiösivulla: [E?] Gothovius 1649
‡a Etukannen sisäpuolella omistajamerkintä: Hela den heliga skriften till hör Carolina
Wilhelmina Lindfors, den 14 Augusti 1860.



‡a Exlibris: Juhani Aho
‡c Variantti, jossa motto sivulla 2.

563 – Huomautus sidoksesta [etupäässä vanhoissa aineistoissa]

- Kappaleen sidosasu kuvaillaan, jos sillä on kirjahistoriallista mielenkiintoa.
‡a Säämiskäkannet, helat. Leima: Château de La Roche Guyon, Bibliothèque
‡a Sokkopainannalla koristeltu siannahkasidos (1644), initiaalit C.S.A.C

583 – Huomautus toimenpiteistä [etupäässä vanhoissa aineistoissa]

‡a – Toimenpide
‡c - Toimenpiteen aika
‡e - Toimenpiteen laukaiseva tapahtuma
‡f – Peruste. Asetus, määräys, raportti, perustelut tai säännöt, joihin toimenpiteet
perustuvat
‡h - Vastuullinen taho
‡i - Toimenpiteen menetelmä. Keinot tai tekniikka, jolla toimenpide toteutetaan.
‡j - Toimenpiteen tapahtumapaikka
‡k - Toimenpiteen tekijä
‡l – Tila. Aineiston kunto tai tila
‡n – Laajuus. Mukana olevien kohteiden lukumäärä

- Merkitään tarvittaessa tietoja kappaleeseen kohdistuvista tai kohdistuneista
toimenpiteistä.

- Käytetään sovittuja ilmauksia, ks. esimerkit.
‡a KuntokartoiteƩu ‡c 2009
‡a Sidottavana ‡c lähetetty 2.9.2012
‡a Sidos korjaƩu: ‡k Kirjansitomo V. K. Jokinen, ‡c 2013
‡a OdoƩaa konservoinƟa
‡a Konservoitavana ‡k DigitoinƟ- ja konservointikeskus, Mikkeli ‡c LäheteƩy
1.5.2014
‡a Konservoitu ‡c 21.11.2013 ‡b [konservoinƟnumero] ‡k Digitointi- ja
konservointikeskus, Mikkeli
‡a NäyƩelylainassa ‡c 14.3.- 7.9.2014 ‡j Ateneumin taidemuseo

843 – Huomautus jäljenteestä [etupäässä vanhoissa aineistoissa]

‡a - Jäljenteen tyyppi
‡b - Jäljenteen julkaisu-/kustannuspaikka
‡c - Julkaisija/kustantaja
‡d - Julkaisuaika
‡e - Jäljenteen ulkoasu
‡f - Jäljenteen sarjamerkintö



‡m - Jäljennettyjen numeroiden julkaisuaika ja/tai järjestys
‡n - Huomautus jäljenteestä
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat

- Jäljenne kuvaillaan, kun kaikki tai osa kokoelmassa olevista kappaleista ovat
alkuperäisen jäljenteitä, ja alkuperäiskappaletta koskeva kuvailu eroaa jäljenteestä.
Alkuperäinen julkaisu kuvaillaan bibliografisessa tietueessa, jäljenne
varastotietueessa
‡a Mikrofilmi. $b AnnArbor, MN : $c University Microfilms International, $d 1980

845 – Huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista [etupäässä vanhoissa aineistoissa]

‡a – Käytön ja kopioinnin ehdot
‡b – Käyttöluvan antaja
‡c – Käyttöehtojen peruste
‡d – Oikeutetut käyttäjät
‡u – URI
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat

- Julkaisun käyttöä ja jäljentämistä koskevia huomautuksia
- Huomautus liittyy siihen, miten aineistoa saa käyttää ja mitä sille saa tehdä sen

jälkeen, kun asiakas on saanut sen käyttöönsä kirjastossa tai kirjaston toimesta.
- Liittyy aineiston julkiseen käyttöön (esim. julkaisemiseen) sekä siitä valmistettaviin

jäljenteisiin ja niiden käyttöön. Voidaan laittaa tietoa esim. tekijänoikeuksista,
jäljentämiskiellosta tai näytteille asettamisen rajoitteista.

- Tähän ei saa laittaa tietoa korvaavasta tallenteesta tai tarpeesta tehdä
käyttölupahakemus. Tähän ei myöskään tietoa, missä lukusalissa julkaisu on
saatavissa. Nämä tiedot ilmaistaan kentässä 506.

- Vastaavat 008n merkkipaikkoja 20 ja 21, jotka ovat meillä tilastoinnin käytössä
‡a Jäljenteet tilattava kirjaston jäljennepalvelusta

852 – Sijainti

- Merkitään kappaleen paikantamiseen tarvittavat tiedot
1 ind.: hyllyluokitus. Fennicassa 8 - muu järjestelmä5

2. ind.: hyllyjärjestys. Fennicassa 0 - ei hyllytetä numeroinnin mukaan tai _ - tieto
puuttuu

o pitää olla _ eli tieto puuttuu
$a – sijainti. Omistavan organisaation ISIL-tunnus
$b – kokoelma tai sen alayksikkö. Osakenttä tuottaa vakionäyttötekstin, kuten
”tilattavissa lukusalikäyttöön” ; ”digitaaliset vapaakappaleet”
$h - paikkamerkin hyllyluokka

5 valitaan kohta 8, koska Kansalliskokoelman aineistojen järjestysperiaatteet vaihtelevat eri vuosijaksoissa ja
aineistotyypeissä



$i - kappaletta koskevat tiedot (pääsana)
$k - paikkamerkin etuliite
$t – kappaleen tunnus
$x - sisäinen huomautus
$z - julkinen huomautus
852 8_‡a FI-NL ‡b fennica ‡h Ajanvietelehdet (1972) ; Jb (1973-1977) ; Ja2 (1978-
1999) ; Ja3 (2000-) ‡z Kirjaus kerran vuodessa
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fennica ‡h Ea 136980
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fenluv ‡h Rv Diss. norm. ‡i Laurbecchius ‡t Kpl 1
852 __ ‡a FI-NL ‡b evapaa ‡h Verkkoarkisto
852 __ ‡a FI-NL ‡b doria ‡z …
852 __ ‡a FI-NL ‡b doria ‡b digi ‡z Samuli Paulaharjun teoksia
852 __ ‡a FI-NL ‡b doria ‡b digi ‡z Pienpainatteet (‡z Ratsastus 1810-1944)
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fennica ‡h Oikeuslaitos 4 ‡i Bergh, Edv. ‡z Suomen- ja ruotsinkiel.
laitokset sidottu yhteen
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fennica ‡h IV. 1/7
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fennica ‡h c037900 ‡z levyt 1-5 viidessä kotelossa
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fennica ‡h c037918 ‡z CD-äänilevy
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fennica ‡h f20134519 ‡z kirja
852 8_ ‡a FI-NL ‡b fennica ‡z Käytetty lahjoituskappale
852 8_  ‡a FI-NL ‡b fennica ‡h Suomi-Venäjä 3 ‡i Gripenberg ‡z Puuttuu kokoelmasta
7.10.2013
852 8_ ‡a FI-NL ‡b pienp ‡h Pienpainatekokoelma XXVI (Lastenkirjat, Väritys-,
puuha- ja askartelukirjat)

853 – Ilmestymistiedot – bibliografinen perusyksikkö [kausijulkaisuissa]

- Ilmaisee seurantalogiikan, jolla julkaisun osat merkitään kentässä 863
1. ind.: tiivistettävyys ja laajennettavuus. Fennicassa 0 - ei voida tiivistää tai laajentaa6

2. ind.: selostetietojen luotettavuus. Fennicassa 1 - tasojen selosteet tarkistettu,
tasoja voi puuttua kohteesta7

‡8 - Linkki- ja järjestysnumero
o Kenttien 853 ja 863 toisiinsa liittyvät esiintymät linkitetään toisiinsa

numerolla tässä osakentässä
‡a - ensimmäinen numerointitaso
‡b - toinen numerointitaso
‡g - vaihtoehtoinen numerointi, ensimmäinen numerointitaso
‡i - ensimmäinen julkaisuaikataso

6 tarkoittaa automaattista tiivistämistä välille ensimmäinen - viimeinen numero tai laajentamista erittelemään
kaikki numerot tyyliin 2010, nro 1, 2010 nro 2, 2010 nro 3
7 tarkoittaa, ettei kaikkia seurannan tasoja käytetä (ks. osakentät $a - $m)



o ei tarkoita numerointia vaan numeroon liittyvää aikamäärettä, yleensä
vuosilukua

‡w – ilmestymistiheys
o käytetty joissain tapauksissa, varsinkin vuosittain ilmestyvien ilmentämiseen

853 01 ‡8 8 ‡a (year) ‡b nro ‡g -
853 01 ‡8 9 ‡a nro ‡i (year)
853 01 ‡8 7 ‡a vol. ‡i (year) ‡b no.
853 01 ‡8 8 ‡a (year) ‡w a

856 – Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö

‡u - URI, Uniform Resource Identifier
‡q - Tiedoston muoto
‡x - Sisäinen huomautus
‡y - Linkin teksti. Teksti, joka näkyy asiakkaalle ja toimii linkkinä osakentässä ‡u
esitetyn URI:n sijaan.
‡z - Julkinen huomautus

- Ilmaistaan elektronisen kappaleen sijainti organisaation omassa järjestelmässä
- Jos julkaisu on verkossa vapaasti luettavissa, tieto laitetaan bibliografiseen

tietueeseen. Kenttä voi olla sekä bibliografisessa että varastotietueessa
1. ind.: yhteys tai käyttötapa. Fennicassa 4 - HTTP
2. ind.: suhde. Fennicassa 0 - Vastaa kuvailun kohdetta
856 40 ‡u
http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/query?type=urlquery&url=http%3A%2F%2Fh
s.fi&lang=fi&submit=Hae ‡y Tallennuspäivät verkkoarkistossa
856 41 ‡u http://herkules.oulu.fi/raiskio/ ‡q PDF ‡y Linkki digitoituun kappaleeseen

863 – Määrämuotoiset varastotiedot – bibliografinen perusyksikkö [kausijulkaisuissa]

1. ind.: kentän koodaustaso. Fennicassa. Merkitään tietueen taso
2. ind.: varastotietojen muoto. Fennicassa 1 - tiivistämätön8

‡8 - Linkki- ja järjestysnumero
o Kenttien 853 ja 863 toisiinsa liittyvät esiintymät linkitetään toisiinsa

numerolla tässä osakentässä
‡a - ensimmäinen numerointitaso

o vuoteen sidotun numeron vuosi tai vastaava kausimerkintä
‡b - toinen numerointitaso

o vuoteen tai johonkin kauteen sidottu numero
‡g - vaihtoehtoinen numerointi, ensimmäinen numerointitaso

o toinen tapa ilmaista numerointi

8 tiivistämätön sillä Fennica ei käytä automaattista tiivistämistä



‡i - ensimmäinen julkaisuaikataso
o tähän ei numerointia vaan numeroon liittyvä aikamääre, yleensä vuosiluku

‡x - sisäinen huomautus
‡z - julkinen huomautus
863 31 ‡8 8.1 ‡a 21-35 ‡i 1996-2010 ‡b 1-2
863 31 ‡8 9.3 ‡a 6-7 ‡i 1996
863 31 ‡8 8.2 ‡a 2008-2009 ‡b 1-10 ‡g 628-647
863 31 ‡8 8.6 ‡a 2008/2009 (huom: ei 2008/09)

866 – Vapaamuotoiset varastotiedot – bibliografinen perusyksikkö [etupäässä
kausijulkaisuissa]

- Fennica käyttää tätä pitkälti huomautuskenttänä niille tiedoille, joille ei omaa marcin
kenttää ole (kausijulkaisun puutetiedot, tietoja myöhemmistä painoksista, tietoja
vapaakappaleiden toimituksesta jne.)

- Kenttä on varsinaisesti tarkoitettu kappaleen vapaamuotoiseen seurantaan. Tähän
seuranta, joka ei noudata määriteltävää numerointikaavaa. $a – osakenttään
voidaan lisätä tekstiä, kuten yksittäisen numeron nimi
1. ind.: kentän koodaustaso. Fennicassa. Tietueen taso
2. ind.: merkintätavan tyyppi. Fennicassa 0 - standardoimaton9

‡8 - linkki- ja järjestysnumero
o linkkikentän järjestysnumero on 0, mikäli ei ole seurantaa kentissä 853/863

§ 866 ‡8 0 ‡a 1990, nro 3-1994, nro 4
o järjestysnumero on uniikki suhteessa 853een, kun kenttään lisätään esim.

kausijulkaisun puutetietoja
§ 853 ‡8 8 ‡a (year) ‡b nro
§ 866 ‡8 21 ‡z puuƩuu: 1979 nro 1-31 ; 1984 nro 48 ; 1995 nro 27

ei tarvita kenttää 853, jos seuranta vain kentässä 866
‡a - tiedot tekstinä

o varastotiedot tekstimuodossa, joko kenttien 853 ja 863 sijasta tai niiden
lisäksi

‡x - sisäinen huomautus
‡z - julkinen huomautus
866 ‡8 0 ‡a 2. p. 1944
866 ‡8 20 ‡z puuƩuu: 2006 nro 1-2
866 ‡8 20 ‡z poikkeava koko (fol.): 1998 nro 3
866 ‡8 20 ‡x useita k-kappaleita
866 ‡8 20 ‡x kadonnut: 1996 nro 2 ; 1998 nro 1

9 tämä on standardoimaton koska kenttään lisätty mm. puutetietoja



866  ‡8 0 ‡z Variantti : 14 (1903) (kansivariantti)

867 - Vapaamuotoiset varastotiedot – oheisaineisto [kausijulkaisuissa]

- tähän kenttään on Fennicassa laitettu lisänumerot
1. ind.: kentän koodaustaso. Fennicassa. Tietueen taso
2. ind.: merkintätavan tyyppi. Fennicassa 0 - standardoimaton
‡8 - linkki- ja järjestysnumero

§ 867 ‡8 45 ‡a 2001: Seuran suuri Horoskooppikalenteri
‡a - tiedot tekstinä

o varastotiedot tekstimuodossa kenttien 854 ja 864 sijasta
‡x - sisäinen huomautus
‡z - julkinen huomautus

868 - Vapaamuotoiset varastotiedot – hakemisto [kausijulkaisuissa]

1. ind.: kentän koodaustaso. Fennicassa. Tietueen taso
2. ind.: merkintätavan tyyppi. Fennicassa 0 - standardoimaton
‡8 - linkki- ja järjestysnumero

§ 868 ‡8 70 ‡a SisällyslueƩelo: 1979, 1981-1986, 1988, 1992-1998
‡a - tiedot tekstinä

o varastotiedot tekstimuodossa kenttien 855 ja 865 sijasta
‡x - sisäinen huomautus
‡z - julkinen huomautus



Kausijulkaisujen	erikoispiirteitä	

Kausijulkaisun kappale on sen manifestaation kaikki siihen asti ilmestyneet osat tai numerot.

Yksittäinen lehti on kappaleen fyysinen osa (vrt. FRBR: kappaleiden väliset suhteet).

Fennica on laittanut erilaisia huomautuksia varastotietueen kenttiin 863 ja 866. Näitä
korjataan

Huomautuksia varastotiedossa, jotka kuuluvat bibliografiseen tietueeseen (eli ovat
manifestaatiotason metatietoa):

- Tieto poikkeavasta koosta
- Tieto poikkeavasta numeroinnista
- Tieto lehden paikallisista versioista
- Tieto erikielisistä versioista
- Tieto kääntölehdestä
- Tieto numeroiden varianttikappaleista
- Tieto lehden sisäliitteestä
- Tieto että osa numeroista ilmestyy vain verkossa
- Tieto uudemmista painoksista

Huomautuksia, jotka kuuluvat varastotietoon (eli ovat kappaletason metatietoa):

- Puutetiedot
- Tieto kustantajakappaleesta
- Tieto vapaakappaleiden määrästä
- Tieto kadonneista kappaleista
- Tieto julkaisun seurannan käytännöistä
- Tiedot asiakkaalle lähetetyistä viesteistä ja pyynnöistä
- Tiedot ISSN-tunnuksen poisjättämisen syistä
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