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Tämä ohje koskee erityisesti ARTO-luettelointia Voyagerin luettelointiohjelmalla. Päivitettyihin
esimerkkeihin on lisätty myös ARTOn uudella syöttölomakkeella tallentuvia tietoja.

Muita ohjeita ja linkkejä:
· Sisällönkuvailuohje MARC 21 -formaattia varten:

https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/Sisallonkuvailuohje_22112012.pdf
· MARC 21 BIB (RDA) -sovellusohje: http://kiwi.fi/display/MARCSov
· MARC 21 -formaatti : bibliografiset tiedot:

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/index.htm
· Finto-palvelu: https://finto.fi/fi/
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https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/kuvailusaantopalvelu

Kuvailusääntöpalvelun sivut
https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/

Ks. myös:

· ARTO-wiki: https://wiki.helsinki.fi/display/arto/ARTO-wiki
· Kansalliskirjaston julkiset ARTO-sivut:

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/metatietovarantopalvelut/arto

HUOM. Tähän ohjeeseen on otettu mukaan valikoivasti erityisesti ne toiminnot, joita ARTO-
luetteloinnissa voidaan tarvita.
Ohjeissa selostetaan sekä Voyager-luettelointiohjelman perusteita että ARTO-luetteloinnin
ominaispiirteitä. Tärkeimpiä ARTO-luettelointia koskevia perusohjeita on korostettu keltaisella.
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ARTOon tallennettavat artikkelit

ARTOn tuottajasopimuksen mukaan vastuulehdistä tallennetaan kaikki artikkelit, joilla on riittävästi
informaatioarvoa. Seuraavassa on valinnan perusperiaatteita (joista hyvällä syyllä on lupa poiketa):

1. Periaatteessa otetaan mukaan kaikki artikkelit kuten
- varsinaiset artikkelit
- pakinat
- esseet
- personalia (in memoriam, syntymäpäiväkirjoitukset), jos siihen liittyy kuvausta

2. Harkinnan mukaan eli informaatioarvosta riippuen otetaan mukaan
- pääkirjoitukset
- arvostelut
- puolueettomat tuote-esittelyt tai -vertailut (ei tuotevalmistajan ”mainospaloja”)
- kuvareportaasit
- lakikommentaarit, oikeustapaukset
-  kokousselostukset

3. Yleensä poisjätettäviä
- ”tyhjät” pääkirjoitukset
- referaatit tai abstraktit yksinäisinä viitteinä (voidaan ottaa mukaan, jos vastaava

artikkeliviite tallennetaan samalla)
- kaupalliset tuote-esittelyt
- kuva-artikkelit ilman merkittävää tekstimuodossa olevaa informaatiota
- lait, asetukset, kommentoimattomat oikeustapaukset
- referaatinomaiset kokousselostukset

4. Pois jätetään
- kysymys- ja vastauspalstat
- nuorten, lasten yms. teemapalstat
- kaupalliset jutut
- mainokset ja ilmoitukset
- uutiset
- sarjakuvat, TV- ja radio-ohjelmat, vitsit, horoskoopit yms.

Tuplatietueita voi välttää ARTOssa seuraavasti:
Kun hakee lehteä ARTOsta luettelointi-clientin Non-Keyword -hakemistosta Lehden nimi / tidskrift
/ Journal Title kannattaa laittaa nimen perään kysymysmerkki katkaisumerkiksi tai sitten poistaa
”kruksi” kohdasta Options -> Preferences -> Fork Flow Automatic truncation for non keyword
searches. Vaikka luulee tietävänsä lehden nimen tarkalleen, siinä saattaa esim. osakentässä |b olla
jotain, joka vaatii katkaisumerkin löytyäkseen.

Tarkoitus siis on, että jokainen emojulkaisu ja jokainen artikkelitietue olisi vain kerran ARTOssa.
Poikkeuksen tekevät saman artikkelin ”paperi”- ja elektroniset versiot, jotka ainakin toistaiseksi
ovat ARTOssa erillisinä tietueina. Yhdessä emo- tai artikkelitietueessa voi olla usean
tiedontuottajan tunnus toistettavassa osakentässä 995‡a.
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1. Voyagerin luettelointi-client

1.1 Sisään kirjautuminen luettelointiohjelmaan ja poistuminen siitä
Käyttäjätunnus (Operator ID) ja Salasana (Password) määrittävät mitä luettelointitoimintoja voit
tehdä.

1. Avaa luettelointiohjelma (Cataloging)
2. Näppäile käyttäjätunnus (Operator ID)
3. Näppäile salasana (Password)
4. Klikkaa OK tai paina Enter (tai Exit sulkeaksesi moduulin ilman sisäänkirjoitusta)

Voyager sallii kolme epäonnistunutta yritystä - sen jälkeen ohjelma katkeaa.

Poistuaksesi luettelointiohjelmasta näppäile File > Exit tai Alt + F tai klikkaa luettelointiohjelma-
ikkunan oikeassa ylänurkassa olevaa ruksia. Avoinna olevat ikkunat sulkeutuvat samalla.

Jos luettelointiohjelma lakkaa reagoimasta ikkunoiden sulkemisen jälkeen, näppäile Alt + Tab
(näppäimistössä usein ”→| ”). Komento etsii jokaisen piilossa olevan ikkunan. Jos sovellus lakkaa
kokonaan reagoimasta se voidaan sulkea Windowsin tehtävävalikosta. Näppäile Crtl + Alt + Del,
joka tuo esiin listan avoinna olevista ohjelmista. Valitse Lopeta tehtävä (End Task).

1.2 Valintaruudut (dialog boxes) ja ikkunat (windows)
Valintaruutu on näyttö, jossa sinun täytyy hyväksyä tieto ennen kuin voit edetä. Hyväksyminen
suoritetaan yleensä klikkaamalla OK tai Cancel. Ikkuna on näyttö käytössä olevasta tiedosta, jota
voi lisätä, muokata ja poistaa. Sinun ei tarvitse hyväksyä ikkunan tietoa edetäksesi muihin
toimintoihin. Ikkunoita voi olla auki useita yhtä aikaa. Kulloinkin avoinna olevat ikkunat näet
valitsemalla Window > Cascade. Ikkuna on aktiivinen kun sen otsikkopalkki on korostettuna
(yleensä sininen).

1.3 Näppäimistön käyttö
Hiiren käyttö ei ole ainoa vaihtoehto. Kaikkia toimintoja, jotka on esitetty Voyagerin valikoilla on
mahdollisuus käyttää myös näppäimistöltä - esim. valikkorivillä Alt + alleviivattu kirjain ja
pudotusvalikoilla alleviivattu kirjain. Tallennusalustalla ja valintaruuduissa liikutaan eteenpäin
nuolinäppäimillä ja tabulaattorilla (→|), taaksepäin Shift + Tab (→|). Lisäksi jotkut toiminnot on
asetettu pikanäppäimiksi (kts. Valikko- ja työkalurivi).

Tarkemmat ohjeet eri toiminnoista luvussa 5. (Valikko- ja työkalurivi)!

1.4 Tulostus printterille

MARC-formaatin mukainen tulostus printterille:
Näppäile Ctrl + P kun tietue on aktiivisena näytöllä tai valitse File -> Print Record
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Näytön tulostus printterille:
1. Haluamallasi näytöllä näppäile ALT Gr + Print Scrn
2. Avaa tekstinkäsittelyohjelma ja uusi asiakirja
3. Näppäile Ctrl + V
4. Tulosta

2. Luettelointiasetukset (Session defaults and
preferences)
Luettelointiasetukset eli istunnon oletusarvot ja määritykset (Session defaults and preferences)
valitaan kohdasta Options > Preferences. Seitsemän välilehteä: General, Validation, Work Flow,
Item Defaults (ei tarvitse tehdä muutoksia), Folders/Files, Mapping (ei tarvitse tehdä muutoksia),
Colors/Fonts. Oletukset ovat konekohtaisia ja voimassa niin kauan kuin niitä taas muutetaan.
Valinnat hyväksytään klikkaamalla OK tai muutokset hylätään klikkaamalla Cancel.

2.1 General (yleistä):

(Holdings/Item default location:  ARTOssa oletuksena ARTO)

Call Number Hierarchies: (None)

Bibliographic Import/Replace Profiles,
Authority Import/Replace Profiles:
Profiileita voi käyttää, kun tietueita kopioidaan muista tietokannoista. Molempiin voi kuitenkin olla
valittuna: (None).

Delete records from work file
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 Poistaa tietueen työhakemistosta automaattisesti kun tietue on tallennettu tietokantaan.

Delete records from import file
 Poistaa tietueen kopiointitiedostosta kun tietue on tallennettu tietokantaan.

Add a subfield ’a’ to a new field
 Lisää automaattisesti a-osakentän kun lisätään vaihtuvamittainen kenttä komennoilla F3 ja F4.

Display MARC views maximized
 Tietue maksimikoossa näytölle

2.2 Validation (tarkistus)

Cataloging formats: MARC21 (EI saa olla enää MARC21 Fin!)
Bypass MARC Validation: Jätä valintaruutu tyhjäksi: automaattinen tarkistus helpottaa
luettelointia ja takaa tiedon oikeellisuuden!

Bypass MARC21 Character set validation: Jätä valintaruutu ehdottomasti tyhjäksi!
Bypass Authority Control Validation

 Ei auktoriteettitarkistusta tietuetta tallennettaessa, jolloin auktorisoitavia tiedostoja ei tarvitse
erikseen hyväksyä tietuetta tallennettaessa. (Jos haluat tarkistuksen, jätä valintaruutu tyhjäksi.
Silloin Heading Types –kohdassa valitut kentät saavat auktoriteettitarkistuksen.)

Bypass Decomposition of accented characters for MARC21
Valintaruudussa pitää ehdottomasti olla rasti, jolloin skandinaaviset merkit tallentuvat oikein

näppäimistöltä.

Bypass ISBN validation, Bypass ISSN validation
ISBN- ja ISSN-validoinnin voi pitää päällä (ei rastia), mutta artikkeliluettelointiin tämä ei vaikuta.
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2.3 Work Flow (työn kulkuun vaikuttavat asetukset):

Retain last search
 Viimeiseksi tehty haku säilyy haun valintaruudussa.

Automatic truncation for non-keyword searches
 Automaattinen katkaisu Non-keyword –haussa.

Display record directly if search results in only one title
 Jos haun tuloksena on vain yksi bibliografinen tietue, se avautuu suoraan näytölle.

Suppress confirmation message upon successful save
 Ilmoitusta, että tietue on ’onnistuneesti tallennettu tietokantaan’ ei ilmesty näytölle.

2.4 Folders/Files (kansiot/tiedostot)

Templates > Bib:
Jos käytät vain yhtä tallennusalustaa, voit valita sen oletustallennusalustaksi hakemalla tähän
tallennusalustan tiedostopolun. Muut kohdat voi jättää joka tapauksessa tyhjäksi. Tallennusalustojen
oletustiedostopolku on yleensä c:\voyager\catalog\template\ (joissain tapauksissa c:\voyager-
kansion nimi voi olla joku muu).

Folders
- Work: voit jättää tyhjäksi.

- Template: Jos käytät useita tallennusalustoja, voit valita tallennusalustat näkymään valikkona
hakemalla tähän haluamasi oletuskansion tiedostopolun. Tallennusalustojen oletustiedostopolku
on yleensä c:\voyager\catalog\template\ (joissain tapauksissa c:\voyager-kansion nimi voi olla
joku muu). Huom! Jos Templates > Bib: - kohtaan on valittu oletustallennusalusta, tähän
valittu oletuskansio ”ei ole käytössä”.

- Import: Jos haluat avata Voyagerilla paikalliseen, vaihtomittaiseen tiedostoon tallennettuja
tietueita, tähän voit syöttää tiedostopolun (ei tarvita normaalissa ARTO-luetteloinnissa!).

Work Files (voit jättää kaikki kohdat tyhjäksi)
- Bib: Save-toiminnolla tallennettavat tietueet tallentuvat pelkästään tänne. (Save to DB tallentaa

tietokantaan, Save Plus sekä tietokantaan että ”Save to Local File” –kohdassa määriteltyyn
tiedostoon!)

Save to local file Voit valita File-kohtaan oletustiedoston, johon esim. toiseen tietokantaan erikseen
poimittavat, ARTOon tallentamasi tietueet tallentuvat vaihtomuodossa. Yhteinen poimintatiedosto
voi sijaita vaikkapa paikallisverkossa kaikkien poimintatietueita tallentavien käytössä. SavePlus
tallentaa tietueet sekä oletustiedostoon että tietokantaan. Character Set –kohtaan valitaan merkistö,
jossa tiedostoon tallennetut tietueet tallentuvat (ARTOon tallennetaan aina MARC21 UTF-8 –
muodossa, mutta paikallistiedostoon voi tallentaa muillakin merkistöillä).
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2.5 Mapping
Asetuksilla ei ole merkitystä kun:
· luetteloidaan suoraan ARTOon.
· käytetään Voyagerin remote-toimintoa esimerkiksi emotietueiden kopioimiseen MELINDAsta

tai Fennicasta (ks. luku 8. Emotietueiden poiminta ARTOon…).
· kopioidaan tietueita toisessa Voyager-tietokannassa (jossa on käytössä Unicode-merkistö)

tehdystä työtiedostosta ARTOon.

2.6 Colors/Fonts (värit, merkit)

Voit muuttaa tietueiden taustan ja
tekstin väriä sekä merkkien
kokoa. Font –kohtaan tulee valita
Unicode-fontti, suositeltava on
esim. Arial Unicode MS. Font
size –kohtaan kannattaa laittaa
maksimina oleva 12. Määritys
vaikuttaa vain vaihtuvamittaisten
kenttien merkkikokoon.
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3. Bibliografinen tietue
Sisältää kolme välilehteä: MARC, System ja History. Kun tietuetta luodaan, vain MARC ja System
näkyvät, koska uudella tietueella ei vielä ole historiaa.

3.1 Marc-välilehti

(Alt + M)

3.1.1 Kiinteämittaisten kenttien muokkaus

ARTOn luettelointiclientin mukana saat valmiit tallennusalustat monografioita,
kausijulkaisuja, lehtiartikkeleita ja kokoomateosten artikkeliviitteitä sekä vastaavia e-
aineistoja varten. Tallennusalustat löytyvät myös Arto-wikistä.
Kiinteämittaisten kenttien (Leader, 006, 007, 008) vakiotiedot voi täydentää ja muokata
kirjastokohtaisesti omia tarpeita varten, jolloin jokaiseen tietueeseen ei tarvitse tallentaa tietoja
erikseen! Tarvittaessa valitaan valikosta oikea koodi.

Kiinteämittaisten kenttien muuttujien arvot ja pakolliset (minimitason) tiedot selostetaan
tarkemmin luvussa 11.1.

Kiinteämittaisiin kenttiin pääsee klikkaamalla a.o. painiketta tai näppäimistöltä Alt + alleviivattu
kirjain tai numero, paitsi kenttään 005, jossa on järjestelmän antamaa tietoa. Liikkuminen riviltä
toiselle tapahtuu joko hiirellä tai ylös- ja alas –nuolinäppäimillä (¯) - ei tabulaattorilla! Arvot
valitaan aktivoimalla haluttu rivi (Enter) ja klikkaamalla sen oikeaan reunaan ilmestyvää nuolta tai
painamalla F4 (tai Space bar), joka avaa pudotusvalikon. Valikon sisällä voit syöttää kirjaimen
(vain yhden!) tai numeron, joka vie suoraan haluttuun valintaan tai lähelle sitä. Valinnat
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hyväksytään klikkaamalla OK (tai Enter). Valikosta poistutaan klikkaamalla Cancel tai
näppäilemällä Esc, jos ei haluta tehdä muutoksia.

Jos kiinteämittaisten kenttien koodit eivät ole pakollisia tai sellaisia, joiden täyttäminen on
”itsestään selvää”, annetaan aina mahdollisuus valita koodi  ”_” (alaviiva)   = määrittelemätön.

Nimiö (Leader)

05 Tietueen tila (Status) – Tulee automaattisesti.

06 Aineisto (Type of record):
a = tekstiaineisto (myös digitaalisessa muodossa olevat, pääosin tekstiä sisältävät julkaisut ja artikkelit!)

07 Bibliografinen taso – Muutetaan tarvittaessa kohteen mukaan.
m = monografia
s = kausijulkaisu
a = osakohde monografiassa
b = osakohde kausijulkaisussa

17 Koodaustaso – Muutetaan tarvittaessa kohteen mukaan.
4 = välitaso (kirjastotaso)

18 Luettelointisäännöt – yleensä:
i = ISBD-välimerkitys

Muuttumattomat Nimiön arvot (kuten Koodaustaso ja Luettelointisäännöt, yleensä myös Tyyppi)
kannattaa laittaa valmiiksi omaan tallennusalustaan.

005 Järjestelmän antama päiväys ja tarkka aika, milloin tietuetta on viimeksi
muokattu (year, month, day, hour, minute, second, and decimal fraction of the
second).

006 Additional material characteristics (lisäinformaatiokoodit)

Tämä kenttä täytetään lähinnä elektronista (teksti)aineistoa tallennettaessa!
Avattuasi kentän saat näytölle välilehdillä varustetun valintaruudun. Valitse haluamasi välilehti ja
klikkaa New. Näytölle ilmestyy ruudukko pudotusvalikoineen.  Syötä arvot samoin kuin Leaderissa
ja klikkaa Apply. Valintamerkki  ilmestyy valintaruutuun välilehden nimen viereen osoittamaan,
että arvot on valittu juuri tuolle välilehdelle.

Huom.! Kun olet lisännyt (New) ja hyväksynyt (Apply) arvoja jollekin välilehdelle, sinun ei tarvitse
klikata New seuraavalla kerralla kun valitset saman välilehden.
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Muokkaus tapahtuu muuttamalla kentän arvo ja klikkaamalla Apply, kentän arvon poisto
klikkaamalla Delete. Poistu valintaruudusta klikkaamalla Close tai Esc-näppäimellä. Mikään
tekemäsi muutos ei tallennu ellei ole klikattu Apply tai Delete –nappuloita.

Esimerkissä Elektroninen aineisto –välilehti:

007 Physical description (ulkoasua koskeva kuvailu)

Tämä kenttä täytetään lähinnä elektronista (teksti)aineistoa tallennettaessa.
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008 General description (informaatiokoodit)

  (ei näy kuvassa kokonaan, sisältö vaihtelee nimiön tyypin mukaan!)

Informaatiokoodit annetaan jokaisen tietueen kohdalla erikseen, materiaalista riippuen. Alla
kirjastotasolla vaadittavia koodeja:

06 Aikaindikaattori – laitetaan tallennusalustaan oletusarvoksi s (= yksi julkaisuvuosi) ja valitaan
tarvittaessa pudotusvalikosta esim. kausijulkaisua luetteloitaessa c (= jatkuva julkaisu)

07 Julkaisuvuosi 1 Nelinumeroinen julkaisuaika (vuosi) tai kausijulkaisuissa vuosi, milloin julkaisun
ilmestyminen on alkanut. Joillekin ARTO-tallentajille voi olla hyvä ratkaisu laittaa tallennusalustaan
valmiiksi kuluva vuosi.

11 Julkaisuvuosi 2 Nelinumeroinen julkaisuaika (vuosi) – toinen julkaisuvuosi, jos aikaindikaattori on m
monografioissa - kausijulkaisuissa lakkautusvuosi tai 9999

15 Julkaisumaa  - valitaan  pudotusvalikosta tai laitetaan tallennusalustaan oletusarvoksi fi : Suomi.

23 Ilmiasu - e-aineistoa (teksti) luetteloitaessa valitaan s: elektroninen aineisto

35 Kieli - valitaan pudotusvalikosta tai laitetaan tallennusalustaan oletusarvoksi fin.

39 Luetteloiva organisaatio – tallennusalustaan voi laittaa oletusarvoksi c: luettelointiyhteistyö.

3.1.2 Vaihtuvamittaisten kenttien lisäys, muokkaus ja poisto

ARTOn kannalta keskeiset vaihtuvamittaiset kentät selostetaan luvussa 11.2!

Vaihtuvamittaisten kenttien ruudukko muodostuu riveistä, jotka on jaettu osiin kenttäkoodia, kahta
indikaattoria ja osakenttien sisältämää tietoa varten. Kun luot uuden tietueen (jos et käytä omia
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tallennusalustojasi tai tietokannan tietuetta uuden tietueen pohjana), järjestelmä antaa sinulle
tallennusalustan, jossa on oletusarvoisesti valmiina ainoastaan 245-kenttä (ainoa pakollinen).

Klikkaamalla kenttäkoodia tai kenttää hiirellä saat näkyviin kenttäkoodin merkityksen
luettelointiohjelman alalaidassa olevaan viestipalkkiin.

Vaihtuvamittaisten kenttien ruudukossa liikutaan näppäimistöä käyttäen tabulaattorilla ja
nuolinäppäimillä eteenpäin ja taaksepäin Shift + Tab ( →| ).

1. Lisätäksesi uuden kentän kursorin ylä- tai alapuolelle näppäile F3 tai F4 tai valitse
pudotusvalikosta Edit > Insert Field Before  tai Edit > Insert Field After.

2. Klikkaa kenttäsolua ja kirjoita kenttäkoodi  tai paina F2 valitaksesi kentän oikean koodin
pudotusvalikosta tai Edit -> Show MARC Values.

3. Klikkaa indikaattorisolua ja kirjoita indikaattori tai paina F2 ja valitse indikaattorin arvo
pudotusvalikosta tai Edit -> Show MARC Values.

4. Osakenttäkoodi lisätään näppäilemällä F9 tai valitsemalla Edit > Insert Subfield  tai
painamalla F2 ja valitsemalla oikea osakenttäkoodi tai Edit -> Show MARC Values.

Kenttä poistetaan klikkaamalla ensin sen vasemmalla puolella olevaa harmaata ruutua (aktivoi
kentän) ja painamalla Delete (tai valitsemalla Edit > Delete Field tai klikkaamalla hiiren oikealla ja
valitsemalla Delete this field) ja vastaamalla vahvistuspyyntöön.

3.2 System-välilehti

(Alt + S tai klikkaamalla a.o. välilehteä)

Tavallisesti kummassakaan ruudussa (”Suppress from OPAC” ja ”OK to export”) EI ole rastia. Jos
kuitenkin halutaan, että esimerkiksi keskeneräinen, mutta tallennettu tietue ei näy ARTOn web-
käyttäjille, se voidaan estää rastittamalla kohta ”Suppress from OPAC”. Rasti pitää tällöin muistaa
poistaa, kun tietue on valmis!

3.3 History-välilehti

(Alt + Y tai klikkaamalla a.o. välilehteä)

Kuhunkin tietueeseen liittyy History –välilehti, joka ilmaisee kuka on tallentanut ja/tai korjannut
tietueen ja milloin.

Date/Time Päiväys milloin muutos on tehty

Operator Muutoksen tehneen tallentajan tunnus
Cataloging Location Tapahtumapaikka, jossa muutos on tehty

Action Toiminto, mikä tietueelle on tehty (Update, Create, Merge, Replace tai
Relink)

Encoding Level Tietueen nimiössä (Leader) annettu tasokoodi
Suppress Action Onko tietue estetty näkymästä OPACissa vai ei
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4. Bibliografisten tietueiden luettelointi

ARTOn tallennetaan vain bibliografisia tietueita - varastotietueita (holdings) ja nidetietueita
(item) ei ARTOon tallenneta.

Jos tallennat ARTOon osakohdetietueita joilla ei vielä ole emotietuetta, voit tarvittaessa pyytää
ARTOn ylläpitäjiä luomaan artikkeleille emotietueen (kausijulkaisu- tai monografiatietueen).
Ohjeita emotietueen luetteloimisesta löytyy myös tämän ohjeen luvuista 8 ja 9.

Jos käytät osakohteiden luetteloinnissa tallennusalustaa tai -alustoja, tiedostopolku täytyy olla
määriteltynä luettelointiohjelman asetuksissa. Tästä lisätietoja kohdassa 2.4 Folders/Files
(kansiot/tiedostot). ARTOn luettelointiclientin mukana saat alustavasti muokatut tallennusalustat
monografia- ja kausijulkaisuemoja sekä lehti- että kirja-artikkelitietueita varten. ARTOn
perustallennusalustat löytyvät myös Arto-wikistä.

Tallennusalustoista lisää luvussa 6!

4.1 Osakohteen luettelointi

Ennen kuin alat luetteloida osakohdetietuetta, kannattaa emojulkaisun MARC-näytössä ollessa
ensin tarkistaa, ettei a.o. osakohdetta jo ole tallennettu. Tähän on erilaisia tapoja:

1. Klikkaa yläpalkissa olevaa näppäintä Related Records ja sen valikossa olevaa Component
Record –näppäintä. Osakohdetietueet löytyvät lajiteltuna vuoden, tekijän ja nimekkeen
mukaan.

2. Voit käyttää myös Builder-hakua ja Artikkelit (julkaisusta) –indeksiä hakemalla lehden
nimellä tai ISSN:llä (ISSN on varmin hakutapa).

3. Jos lehdellä on osakohteita erityisen paljon, voit käyttää esim. nimekehakuakin apuna sen
selvittämiseen, onko tietue jo tallennettu. Silloin täytyy olla tarkkana, että hakuun ei tule
kirjoitusvirheitä!

4.2.1 Osakohteiden luettelointi tallennusalustan avulla

Emotietueen MARC-näytössä klikataan New-painiketta. Riippuen siitä, miten määritykset on tehty
Options > Preferences -> Folders/Files –taulussa (ks. luku 2.4), saat joko oletusarvoisen
osakohdealustan suoraan New-painikkeella tai tallennusalustojen valikon, josta valitset tarvitsemasi
alustan.

Osakohteen tallennusalustaan tehdyt 773-kentän määritykset vaikuttavat siten, että
emotietueesta siirtyy 773-kenttään kaikki oleellinen emotietuetta koskeva tieto. Puuttuvat
773-kentän tiedot sekä muut tallennusalustalta puuttuvat kuvailutiedot tallennetaan itse.

Osakentässä 773 ‡w on emojulkaisun 001 (Bib), joka tuottaa linkin osakohde- ja
emojulkaisujen välille. Lisäksi tallennusalustassa näkyvät ne pakollisten lisätietojen osakentät,
jotka 773-kenttään tallennetaan. Tallennusalustassa ovat myös valmiina Leaderin ja 008-kentän
oletusarvoisia koodeja sekä vaihtuvamittaisista kentistä 041, 245 ja 995, jotka aina ovat pakollisia
ARTOn osakohdetietueessa.



17

ARTOn tallentajakirjaston kannattaa lisätä käyttämiinsä tallennusalustoihin myös oma
tuottajatunnuksensa ja mahdollinen poimintakoodi vakiona.

NEW-painikkeella syntynyt osakohdetietueen runko, johon on tallennusalustan määritysten
mukaisesti kopioitunut emotietueen tiedot kenttään 773:

4.2.2 Osakohteiden luettelointi käyttäen pohjana vanhan tietueen kopiota

Toinen keino tehdä osakohdetietue on kopioida tietokannassa oleva osakohdetietue pohjaksi.
Tällöin on ehdottomasti muistettava ensin kopioida tietokannan tietue (Record -> Make a
Copy) . Kopiotietueesta näkyy, että se on kopio, kun sen otsikkorivillä lukee New Bib (Copy).
Kopioitua osakohdetietuetta muokataan luetteloitavana olevaa artikkelia vastaavaksi (poistetaan
turha ja lisätään tarvittava tieto).

Vältä vanhoja, ns. VTLS-aikaisia tietueita (ks. alla) uuden tietueen pohjana. Jos käytät niitä, poista
uudesta tietueesta 035-alkuiset kentät ja 790-kenttä ja korjaa 773 ‡w: sisällöksi emotietueen BibID
(tietueen vasemmasta yläkulmasta).

Jos on epähuomiossa ruvennut muokkaamaan tietokannan tietuetta eikä kopiota, mitään vahinkoa ei
tapahdu, kun vain sulkee tietokannan tietueen tallentamatta sitä.

4.2.3 Osakohteiden ja emojulkaisujen linkitys

Osakohteiden ja emojulkaisujen keskinäiset linkit syntyvät määritysten perusteella seuraavasti:
Voyager-tietokannassa New-painikkeella luodut tietueet:

- emojulkaisun 001:n (MARC-tietueen yläpalkissa esim. Bib 12345) ja osakohdetietueen 773
‡w:n (12345) samansisältöisyyden perusteella tai

- emojulkaisun ISSN:n (022) ja osakohteen 773 ‡x –osakentän välillä tai
- emojulkaisun ISBN:n (020) ja osakohteen 773 ‡z –osakentän välillä tai
- emojulkaisun 035 ‡9 –osakentän ja osakohteen 773 ‡w:n välillä tai
- (emojulkaisun ISSN:n (022) ja sarjan ISSN:n  (490 ‡x) välillä)
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ARTOssa ei ehdottomasti saa poistaa emotietueiden 035‡9 –kenttiä! Samoin ei saa poistaa
eikä muuttaa 773 ‡w-osakentän tietoja. Sen sijaan on suotavaa poistaa osakohdetietueiden 035
‡9 –osakentät.

Poikkeus: Jos haluaa siirtää osakohdetietueen toisen emon ”alle”, se tapahtuu helposti
muokkaamalla esim. osakohdetietueen 773 ‡w:n sisältö vastaamaan uuden emon 001/Bib -numeroa.
Tällöin on päivitettävä myös muut 773-kentän tiedot vastaamaan uuden emotietueen tietoja.
Kannattaa tarkistaa päivityksen jälkeen, että uusi linkki todella on muodostunut (että emon 001:n
tiedot ovat todella siirtyneet oikein 773 ‡w:hen).

Esimerkki Voyagerin osakohdetietueesta:
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Vastaava emojulkaisun tietue:

4.3 Tekijän, yhtenäistetyn nimekkeen ja asiasanan oikeellisuuden
tarkistus
Ennen tietueen tallentamista tietokantaan voit tarkistaa onko tekijä, nimeke (ei 245-kentästä) tai
asiasana oikeassa muodossa.

Klikkaa kentän vasemmassa reunassa olevaa harmaata saraketta, kentän numeroa tai kentän dataa ja
valitse Record > Validate heading tai Ctrl + H. Avautuvasta Browse Headings List -
valintaruudusta voit valita jonkin muodon. Klikkaamalla Replace valittu muoto kopioituu suoraan
bibliografiseen tietueeseen kenttä- ja osakenttäkoodeineen siinä jo olevan muodon päälle.
Em. piirrettä voi käyttää hyväkseen myös siten, että tallentaa a.o. kenttään vain alkua esim.
asiasanasta tai tekijän nimestä ja Replace-toiminnolla käy hakemassa indeksistä haluamansa
muodon kokonaisuudessaan.



20

4.4 Erikoismerkkien / diakriittien lisääminen
Kursorin on oltava luetteloitavassa tietueessa siinä kohdassa mihin erikoismerkki (esim. §) tai sen
kirjaimen perässä, mihin diakriitti halutaan1.

Valitse Edit > Special Character Entry. Valitaan haluttu merkki hiiren klikkauksella. Poistutaan
Insert/Close. Ensin tallennetaan perusmerkki, sitten diakriitti. Näkyy luetteloitavassa tietueessa
yhtenä merkkinä: ‡a Nuestra Señora de la Peña de Francia

Kun MARC21 Character set validation on päällä, tallennus tietokantaan ei kuitenkaan onnistu, jos
merkki on tallennettu väärin.

Mm. saamelaiskielissä (esim. ŋ) ja islannissa (esim. ð) esiintyvät ”erikoiskirjaimet”, kyrilliset
aakkoset ja monet muut erikoismerkit tallennetaan myös Special Character Entry –valikon kautta.

Huom! Erikoismerkkejä ei voi yleensä korvata hauissakaan muilla merkeillä ja Special Character
Entry ei ole käytettävissä Voyagerin luettelointi-clientin hauissa.

4.5 URL-osoitteen liittäminen tietueeseen

Varmista tarvittaessa kokotekstilinkkien luvallisuus!

URL-osoitteen voi kopioida selaimelta (vain Internet Explorer) suoraan tietueen 856-kenttään
seuraavasti:

1. Avaa WWW-selain ja hae haluttu sivu
2. Avaa luettelointiohjelmassa tietue, johon haluat lisätä osoitteen
3. Valitse Edit > Insert URL from Browser tai näppäile Ctrl + U (selaimen on oltava IE!)

Tietueeseen ilmestyy kenttä 856, jossa on haluttu osoite. Osoitteen toimivuuden voi tarkistaa
valitsemalla aktiivisen tietueen näytöllä Record > Verify 856 links tai näppäilemällä Ctrl + K.
Komento avaa 856-linkin valintaruudun. Voimassaoleva osoite näkyy sinisenä ja alleviivattuna,
epäkelpo punaisena virheilmoituksen kera.

4.6 Tietueen tallennus tietokantaan

Tallennusalustojen mukaiset kentät täytetään ja valmis tietue tallennetaan Save to DB -painikkeesta

tai CTRL + B.

Ohjelma suorittaa MARC21 -tarkistuksen ja ilmoittaa mahdollisista kenttä- ja indikaattorivirheistä.
Kun virheet on korjattu tietue tallennetaan uudestaan.

Istunnon ensimmäisen tallennuksen yhteydessä ohjelma esittää kysymyksen:

1 Huom! Esim. é:n päällä oleva diakriitti tallennetaan myös Special Character Entryn kautta – ei suoraan
näppäimistöltä, vaikka se niinkin näyttäisi onnistuvan (esim. Hildén).
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Vastataan Ei (kysymys ei siis enää toistu seuraavien tallennusten yhteydessä).

Seuraavaksi tulee auktoriteettitarkistus (jos se tietokannan Options -> References -> Validation -määritysten
mukaisesti on päällä). Klikataan Continue, jos ei luoda uutta auktoriteettitietuetta:

Onnistuneen tallennuksen jälkeen ohjelma saattaa myös ilmoittaa, että tietue on tallennettu tietokantaan:

Hyväksytään OK tai Enter. Hyväksymisilmoituksen voi ohittaa kruksaamalla kohdan Options ->
Preferences -> Work Flow -> Suppress confirmation message upon successful save.

Tietue saa tallennuksen yhteydessä järjestelmän antaman ID-numeron, 001-kentän (MARC-
tietueen yläpalkissa esim. Bib 12345).

Jos olet tehnyt omaan tallennusalustaasi valmiiksi sellaisia kenttiä ja/tai osakenttiä, joita ei tarvita
joka kerta, ohjelma ilmoittaa tyhjistä kentistä tallennusvaiheessa. Tietue ei tallennu tietokantaan
ennen kuin tyhjät kentät tai osakentät on poistettu.

Jos kaksi henkilöä muokkaa ja tallentaa tietuetta samanaikaisesti, ohjelma hälyttää:
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Kyllä tuo esiin toisen muokkaaman tietueen [READ ONLY] -muodossa. Voit katsoa mitä toinen on
tehnyt ennen kuin tallennat omasi. Ei tallentaa tietueen suoraan tietokantaan ohittaen toisen tekemät
muutokset. Peruuta säilyttää olemassa olevan version. Varo, ettet tuhoa toisen tekemää työtä!

Jos haluat katsoa, miltä tallennettu tietue näyttää WebVoyagessa, valitse Record -> Send
Record To -> WebVoyage. Tällöin selain avaa automaattisesti ARTO-yhteyden ja näyttää ARTOn
WebVoyagessa (webbikäyttöliittymässä) luettelointiohjelmassa ”auki” olevan tietueen.

4.7 Tietueen poisto

Aktiivinen tietue poistetaan tietokannasta valitsemalla Record > Delete ja vastaamalla
vahvistukseen. Tietuetta ei voi poistaa, jos siihen liittyy holdingseja ja/tai niteitä, joita ARTOssa ei
tosin pitäisi olla!

4. 8 Muita tallennusohjeita

Tässä luvussa mainituista ohjeista ei tarvitse välittää normaalissa ARTO-tallennuksessa.

4.8.1. Tietueen tallennus työtiedostoon / poimintatiedostoon

Tietue voidaan tallentaa poikkeustapauksissa tietokannan sijasta vain työtiedostoon. Tällöin ei toimi
kenttien MARC21-tarkistus eikä tuplakontrolli. Kun tietue on luotu valitse File > Save.

Valitse Kohteeseen kansio, johon haluat tallentaa ja anna tiedostolle nimi (esim. oma1). Klikkaa Tallenna.
Tämä tiedosto on ns. MARC:in vaihtomuotoa ja tiedosto on aina tyyppi .bib. Ohjelma pyytää varmistuksen:

Klikkaa OK tai paina Enter.

Jos tietueen haluaa tallentaa yhtäaikaisesti sekä tietokantaan että tiedostoon, käytetään painiketta
Save Plus. Tämä on suositeltava tapa, kun halutaan poimia ARTOsta vaihtomuotoisia tietueita esim.
poimittavaksi omaan (Voyager tai ei-Voyager) tietokantaan.
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Luettelointitilanteessa on helppoa luoda/päivittää paikallista vaihtomuotoista (poiminta)tiedostoa (.bib)
samalla kun päivittää tietueen tietokantaan: Save Plus tekee molemmat yhtäaikaisesti ja vain kuittaa, että
tietue on päivitetty molempiin:

Klikkaa OK tai paina Enter.

Tämä on kätevää, kun tallentaa uutta aineistoa ARTOon ja samalla poimii aineistosta tietueet tai tietueita
esim. paikallista tiedostoa varten. Tiedoston määrittely tapahtuu Options -> Preferences -> Folders/Files ->
Save to Local File.

Takautuvan aineiston tallennus luetteloinnin asiakasohjelmassa paikalliseen tiedostoon ei ole yhtä kätevää
(jokainen tietue täytyy erikseen ottaa näytölle ja tallettaa tiedostoon) – ei ole ”save all” -typpistä komentoa.

Formaatti- ja merkistökonversiot tehdään tarvittaessa paikallisesti – sitä varten annetaan ohjeistus.

4.8.2. Tietueen siirto työtiedostosta tietokantaan

Valitse Record > Import > From new file. Valitaan tiedosto valikosta (esim. oma1) > Avaa.

Valitse tietue, jonka haluat siirtää tietokantaan ja klikkaa OK tai paina Enter. Tietue avautuu näytölle ja voit
tehdä tarvittavat muutokset. Lopuksi tallenna tietue tietokantaan.

4.8.3 Auktoriteettitietue

Auktoriteettitietueiden luomiseen ja käsittelyyn tarvitaan erillinen tallentajatunnus, joka sallii
auktoriteettitietueiden luomisen.
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5. Valikko- ja työkalurivi

Valikot vaihtelevat aina sen mukaan, mikä vaihe luetteloinnissa menossa.

File (tiedosto)

Work Record Avaa työtiedosto (omalle koneelle tallennettu)

Template >New / Edit Luo uusi tallennusalusta / Muokkaa tallennusalustaa

Login Information Tallentajan tiedot

Save (Ctrl+S) Tallenna oletushakemistoon/kansioon (esim.
tallennusalusta tai bibliografinen tietue)

Save As (Ctrl+A) Tallenna uudella nimellä oletushakemistoon/kansioon

Close Sulje tietue
Close All Sulje kaikki avattuna olevat tietueet

Print Setup Näyttää tulostuksen valintaruudun
Print Record (Ctrl+P) Tulosta tietue

Exit Sulje luettelointiohjelma

Edit (muokkaa)
Cut (Ctrl+X) Leikkaa valittu (maalattu) teksti leikepöydälle
Copy (Ctrl+C) Kopioi valittu teksti leikepöydälle

Paste (Ctrl+V) Liitä leikattu tai kopioitu teksti haluamaasi paikkaan
Insert Field Before (F3) Lisää MARC-kenttä ennen jotakin kenttää

Insert Field After (F4) Lisää MARC-kenttä jonkun kentän jälkeen
Delete Field (Del) Poista MARC-kenttä

Insert Subfield (F9) Lisää osakentän merkki
Edit Cell (F8) Editoi solua, jossa kursori on

Special Character Entry (Ctrl+E) Näyttää diakriittiset merkit, joista voi valita haluamasi
merkin

Special Character Mode (Ctrl+D) Voit muuttaa näppäimistön diakriittitilaan
Show Marc Values (F2) Näyttää MARC-kenttien oikeat arvot

Show Holdings Locations (Ctrl+L) Näyttää holdingstietueessa kokoelmavaihtoehdot
Insert URL from Browser Linkkaa avoinna olevasta WWW-sivusta osoitteen

aktiivisena olevaan bib. tai holdings-tietueeseen

Record (tietue)
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New Luo uusi tietue

Search Hae tietue tietokannasta

Make a copy Keskeinen komento ARTO-luetteloinnissa! Kopioi
aktiivisena olevan tietueen, joka on haettu omasta
tietokannasta

Retrieve by record ID Haku tietueen BibID-numerolla

Retrieve Authorities Hae aktiivisen tietueen auktoriteettitietueet
Verify 856 links (Ctrl + K) Tarkistaa aktiivisen tietueen 856-linkin osoitteen

Validate heading (Ctrl + H) Tarkista kirjaus

Save to Database (Ctrl+B)  Tallenna tietue tietokantaan

SavePlus Tallenna tietue tietokantaan ja tiedostoon

Save to Database and Close (Ctrl + Z) Tallenna tietue tietokantaan ja sulje tietue
Delete Poista aktiivinen tietue

Import Siirrä tietue/tietueita työtiedostosta

Related Records
Artikkelit/Osat Auki olevaan emotietueeseen liittyvät osakohteet
Emojulkaisu Auki olevaan osakohdetietueeseen liittyvä emojulkaisu

Edeltäjä Kausijulkaisu edeltäjä
Seuraaja Kausijulkaisun seuraaja

Display menu (näyttö)

Headings List Näyttää viimeisimmän tekijä-, nimeke- ja asiasanahaun

Title index Näyttää viimeisimmän haun

Options menu (valinnat)
Preferences Session defaults and preferences = istunnon oletusarvot ja erilaiset määritykset
Hide Fixed Fields Estää kiinteämittaisten kenttien näkymisen näytöllä

Toolbar Työkalurivi näkyviin tai pois näkyvistä
Toolbar Text Työkalurivin tekstit näkyviin tai pois näkyvistä

Toolbar Tips Painikkeiden selitysteksti näkyviin tai pois näkyvistä
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Status bar Tilarivi tietueen alalaidassa näkyviin tai pois näkyvistä

Window menu (ikkuna)
Cascade Järjestää kaikki avoinna olevat ikkunat limittäin
Tile Järjestää kaikki avoinna olevat ikkunat vierekkäin

Arrange Icons Järjestää kuvakkeet
Window 1,2… Näyttää listan avoinna olevista ikkunoista. Valintamerkki

osoittaa aktiivisena olevan ikkunan. Klikkaamalla voit
aktivoida minkä ikkunan haluat.

Help menu (ohje)
Help Topics Lista käyttöohjeen aiheista

Endeavor on the Web Yhteys Endeavorin (nykyisin Ex Libriksen) kotisivulle ja
Support Webiin

About Cataloging Näyttää luettelointiohjelmasi copyright-huomautuksen ja
version numeron



27

6. Tallennusalustat (templates)
Tallennusalusta mahdollistaa etukäteen tallennettujen MARC-tallennuspohjien käytön uuden
tietueen tallennuksen apuna. Voyagerin tallennusalusta-hakemistossa. Voyager tarjoaa valmiina
kolme tallennusalustaa: bib.tem, auth.tem ja hold.tem. Näitä voi käyttää myös muokattavien
tallennusalustojen pohjana.

ARTOn luettelointiclientin mukana saat alustavasti muokatut tallennusalustat monografia- ja
kausijulkaisuemoja sekä lehti- että kirja-artikkelitietueita varten. ARTOn perustallennusalustat
löytyvät myös Arto-wikistä.

Uudet tallennusalustat pitää aina tallentaa template-hakemistoon valitsemalla File > Save. Älä
tallenna tallennusalustaa tietokantaan!

6.1 Uuden tallennusalustan luominen
1. Valitse File > Template > New

2. Valitse tallennusalustatyyppi (Bibliographic) ja klikkaa OK
3. Muokkaa tallennusalusta haluamaasi muotoon (leader, kiinteät kentät, vaihtuvamittaiset kentät)

4. Valitse File > Save As tai -painike. Tallenna tallennusalusta haluamaasi kansioon
(yleensä C:\Voyager\Catalog\Template\Arto). Anna tallennusalustallesi nimi (esim. mono)
ja tallenna se.

5. Ohjelma ilmoittaa onnistuneesta tallennuksesta ”The template was added”. Vahvista
klikkaamalla OK.

Huom.! Järjestelmä ei tee kenttien MARC-tarkistusta kun tallennat tallennusalustan.
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ARTOn kausijulkaisuartikkelitietueen tallennusalusta. Tallennusalusta tuottaa automaattisesti
määritysten mukaiset emojulkaisun tiedot osakohteen 773-kenttään. Tallennusalustaa kannattaa
täydentää esim. vuosiluvulla (008) ja tiedontuottajatunnuksella (995).

6.2 Tallennusalustan muokkaus

1. Valitse File > Template > Edit
2. Valitse muokattava tallennusalusta Open template file: esim. >Catalog > Template > Arto >

tallennusalustan_nimi.tem
3. Tee muutokset tallennusalustaan

4. Tallenna muutokset File > Save (päivitetään olemassa olevaa alustaa) tai File > Save As…
(tallennetaan uusi alusta uudella nimellä).

5. Ohjelma ilmoittaa ”Template updated” tai ”The template was updated”. Vahvista klikkaamalla
OK.

Muokkaamalla kannattaa tallentaa omat tiedot esim. Leaderin Tietueen taso- ja Kirjastotyyppi -
kohtiin. 008-kenttään kannattaa lisätä Julkaisuaika1, jos tallentaa pääasiassa kuluvana vuonna
ilmestyneitä julkaisuja. Vaihtuvamittaisiin kenttiin kannattaa lisätä oma tuottajatunnus (995).
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6.3 Tallennusalustan poisto
1. Valitse File > Template > Edit

2. Valitse poistettava tallennusalusta Open Template File > Catalog > Template >
Tallennusalusta (Klikkaamalla hiirellä vain yhden kerran!)

3. Näppäile Delete
4. Vahvista tiedon poisto

7. Luetteloinnin tiedonhaku

Klikkaa Search-painiketta   tai valitse Record > Search…. Valittavana on neljä
hakutapaa: Keyword, Index Selection, Builder ja History. Voit vaihtaa hakutapaa klikkaamalla
haluamasi hakutavan välilehteä tai näppäilemällä Alt + alleviivattu kirjain. Hakutoimintaan
siirryttäessä saadaan aina päällimmäiseksi välilehdeksi se hakutapa, jota on viimeksi käytetty.
Oletusarvona on ”Index Selection” –haku (vastaa web-käyttöliittymän perushakua).

Jos haun tulos on enemmän kuin 100 viitettä, saat näkyviin punaisen STOP-kuvakkeen. Sitä
klikkaamalla haku keskeytyy ja vain siihen mennessä löydetyt viitteet tulostuvat näytölle.
Jos haun tulos on enemmän kuin 10 000 viitettä, hakutulos näyttää vain viitteet 1-10 000.

Session Defaults and Preferences Work Flow -välilehdellä on kolme valintaruutua, jotka
vaikuttavat bibliografisten tietueiden hakuun: Retain last search, Automatic truncation for non
keyword searches ja Display bibliographic record directly if search results in only one title (kts.
Istunnon oletusarvot ja määritykset)
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7.1 Keyword (sanahaku)

Haku kohdistuu kaikkiin tietueen kentissä ja osakentissä oleviin sanoihin. Hakutulos
näytetään merkityksellisyys-järjestyksessä.

1. Klikkaa valintanapista päälle joko Boolen haku tai Free Text -haku. Boolen haku ei ota
huomioon merkityksellisyyttä (relevance) hakutuloksessa, Free Text -haku ottaa.

2. Kirjoita hakutermi(t). Fraasi(t) laitetaan lainausmerkkeihin. Voit katkaista termin ?:llä.
3. Klikkaa Limit-nappulaa, jos haluat rajata hakua. Voit tehdä rajauksia esim. kielen, kokoelman,

julkaisuajan ja aineiston mukaan. Klikkaa Add ja OK.
4. Klikkaa Do Search (tai Enter) suorittaaksesi haun, Clear tyhjentääksesi Search For -alueen tai

Cancel poistuaksesi valintaruudusta.

7.2 Index Selection

Vastaa WebVoyagen perushakua, mutta valikossa on enemmän hakuindeksejä (yleisimmin
käytettyjä mm. tekijä-, nimeke-, lehden nimi- ja ISBN-ja ISSN-haku).
Options>Preferences>ForkFlow -valikosta voi laittaa päälle automaattisen katkaisun.

1. Valitse hakutapa pudotusvalikosta.
- ’Heading’-tyyppisissä hauissa (ARTOssa vaihtoehtoina tekijä- ja asiasanahaut) voit valita myös

Browse (selaus) tai Keyword (sanahaku) -vaihtoehdon.

- Heading Type(s) filteristä voit valita

a. asiasanahauissa (heading) sanaston,

b. tekijähauissa (heading) tekijän tyypin (esim. henkilö tai yhteisö), johon haku kohdistuu.

2. Klikkaa Do Search (tai Enter), Clear tai Cancel.

7.3 Builder (tarkennettu haku)

Haku kohdistuu tiettyjen kenttien sanoihin. Hakusanat voi yhdistää Boolen operaattoreilla.

1. Kirjoita hakutermi(t) Search for -kohtaan.
2. Oletushakukriteeriä voi muuttaa:

a. Valitse pudotusvalikosta haluatko hakea any of these, all of these tai as a phrase.
b. Valitse Search in -pudotusvalikosta mistä kentistä haluat hakea.
c. Valitse millä Boolen operaattorilla haluat yhdistää toisen hakulauseen.
d. Jos haluat muokata hakulauseketta, valitse se ja klikkaa Edit. Muokkauksen jälkeen klikkaa

Boolen operaattoria lisätäksesi muutetun hakulausekkeen Search for -kohtaan.
3. Valitse Limit-nappula, jos haluat rajata hakua.
4. Klikkaa Do Search (tai Enter), Clear tai Cancel.

7.4 History (hakuhistoria)

Näyttää kaikki kyseisen istunnon aikana tehdyt haut.

1. Valitse haku.
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2. Klikkaa Do Search (tai Enter), jos haluat tehdä haun uudestaan. Voit myös muokata hakua
klikkaamalla Edit. Huom.! History välilehti ei säilytä mahdollisia haun rajauksia.

3. Klikkaa Clear poistaaksesi kaikki välilehdeltä tai Cancel sulkeaksesi valintaruudun.

7.5 Tietueen haku ID-numerolla

1. Valitse Record > Retrieve by record id > Bibliographic

2. Retrieve a Record -valintaruutu ilmestyy näytölle. Syötä tietueen ID-numero.

3. Klikkaa Retrieve tai Cancel.

7.6 Headings-painike

Headings-painike on aktiivinen kun on tehty heading-tyyppinen haku. Painikkeesta saat esiin
viimeisimmän headings-haun tuloksen (myös Display > Headings List).

Authorized on auktorisoitu muoto, Reference on Katso-viittaus, Auth/Ref on Katso myös -
viittaus, Note on auktorisoituun muotoon sisältyvä huomautus. ARTOssa on vain satunnaisesti
auktoriteettitietueita.

7.7 Titles-painike
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Titles-painike aktivoituu muiden kuin heading-tyyppisten hakujen yhteydessä. Painikkeesta saat
näkyviin viimeisimmän titles-haun tuloksen (myös Display > Titles Index).

Valitsemalla rivin (tai rivit) ja klikkaamalla OK saat tietueen/tietueet näytölle. Search-kohdasta
pääset takaisin hakutilaan.

8. Emotietueiden poiminta ARTOon Fennicasta tai
MELINDAsta

1. Klikkaa Search-painiketta   tai valitse Record > Search…. Valintaruutu avautuu. Sen
oikeaan alareunaan on ilmestynyt Remote… -nappula silloin kun SysAdminissa on määritelty
etätietokantoja, joista voi poimia tietueita.
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2. Klikkaa Remote… tai näppäile Alt + R. Voyager Connections Options -valintaruutu aukeaa.
Se on jaettu kolmeen lohkoon:

Available Locations Lista kaikista tietokannoista, joista haku ja poiminta on mahdollista.
Selected Locations Lista valituista tietokannoista, joista haluat hakea ja poimia.
Information About Kuvaus tietokannasta, joka on korostettuna Available Locations –

listassa.

3. Valitse tietokanta tai tietokannat, jo(i)sta haluat poimia ja klikkaa Add>> tai näppäile Alt + A
(tai kaksoisklikkaa). Valitut tietokannat siirtyvät Selected Locations -listalle. Jos valitset
enemmän kuin yhden tietokannan, haku tapahtuu niistä kaikista samaan aikaan.
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Tietokannan poistaminen Select Locations -listalta tapahtuu valitsemalla tietokanta, klikkaamalla
<< Delete tai Näppäilemällä Alt + D (tai kaksoisklikkaamalla). Jos haluat poistaa kaikki tietokannat
yhtä aikaa Selected Locations -listalta, klikkaa Clear ja Connect.

Poistu Voyager Connections Options -valintaruudulta – jos et halua valita mitään tietokantaa -
klikkaamalla Cancel tai näppäilemällä Alt + N.

Huom! Jos haluat hakea samaan aikaan sekä ARTOsta että esim. myös Fennicasta, sinun
täytyy valita myös ARTO Available Locations -listalta ja lisätä se Selected Locations –listalle.

4. Klikkaa Connect tai näppäile Alt + C saadaksesi yhteyden valitsemaasi/valitsemiisi
tietokantaan/tietokantoihin. Jos olet valinnut vain yhden tietokannan, Remote Search: -
valintaruutu avautuu varustettuna tietokannan nimellä. Jos olet valinnut enemmän kuin yhden
tietokannan, avautuu Simultaneous Search -hakuruutu.
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5. Tee haku. Hakuvaihtoehdot saattavat poiketa totutusta, koska ne määräytyvät haettavien
tietokantojen mukaan. Monihaku (useasta tietokannasta) onnistuu vain, jos kyseinen
hakuindeksi on käytössä kaikissa haun kohteena olevissa tietokannoissa.

6. Monihaussa näytölle avautuu Search Status -valintaruutu, joka listaa tietokantojen nimet
(DatabaseName) ja hakutilan (SearchStatus): Searching, Recieving tai Done. Stop Search -
nappula keskeyttää haun, jos sen tila on Searching tai Receiving. Yhdestä tietokannasta
haettaessa saat hakutuloksen suoraan näytölle. Saat hakutuloksen näytölle klikkaamalla Show
Results -nappulaa tai painamalla Enter. Hakutuloksesta näet myös kirjaston nimen.

7. Valitse tietue, jota haluat muokata, käyttää luetteloinnin pohjana tai poimia. Jos tietue löytyy
omasta tietokannasta (Local database), valitaan aina se. Jos ei löydy, valitaan toisesta
tietokannasta löytyvä. Klikkaa OK tai paina Enter. Tietue on siirtynyt luettelointiohjelmaan ja
on valmiina muokkausta varten. Tietueen yläpalkissa lukee Imported remote Bib …
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8. Muokkaa emotietuetta ARTOa varten (ks. luku 9!)

9. Tallenna tietue tietokantaan Save tai SavePlus.

10. Kun haluat lopettaa yhteishaun tai haun toisesta tietokannasta klikkaa Remote… > Clear >
Connect. Haun valintaruudussa lukee jälleen pelkkä Search.
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9. Emotietueiden editointi ARTOa varten
ARTOon tallennettavaan, muualta kopioituun emotietueeseen tulee tehdä seuraavat muutokset. Alla
mainitut MARC-kentät selitetään tarkemmin Liitteessä 2.

Kausijulkaisut:

Poistot:
035 ‡9 (kopioidun tietueen)
035 ‡a (kopioidun tietueen)
210, 222, 255
260 Voidaan poistaa osakenttä c.
520- Voidaan yleensä poistaa
950-

Muutokset ja lisäykset:
Tarkistetaan MELINDAsta tai Fennicasta ARTOon kopioidun tietueen paikkansapitävyys ja
tehdään tarvittavat korjaukset.

555 Lisätään tallennusvuodet ARTOssa ja tieto lehden tallennuksen jatkuvuudesta.
593 Lisätään tiedot lehden jufo-luokista.
596, 597 Lisätään vastuulehtiorganisaation tunnus ja tallennuksen aloittamisvuosi.
995 Kenttä 995 tuottajatunnuksineen tallennusalustaan tai tallennetaan tuottajatunnus.
850 Kenttä 850 ISIL-kirjastotunnuksineen VOIDAAN lisätä tallennusalustaan tai tallennetaan

tarvittaessa.

Monografiat:

Poistot:
035 ‡9 (kopioidun tietueen)
035 ‡a (kopioidun tietueen) HUOM! Prefiksilliset esim. (FI-MELINDA) voi jättää.
950-

Muutokset ja lisäykset:
020 ‡a Poistetaan ISBN-numeron perässä olevat sidosasu- ym. merkinnät.
995 Kenttä 995 tuottajatunnuksineen tallennusalustaan tai tallennetaan tuottajatunnus.
850 Kenttä 850 ISIL-kirjastotunnuksineen VOIDAAN lisätä tallennusalustaan tai tallennetaan

tarvittaessa.

10. ARTO-tietueiden poiminta
Voyagerissa suositellaan online-poimintaa. SavePlus -näppäimen avulla voi tallentaa myöhemmin
tarvitsemansa tietueet samalla kertaa sekä ARTOon että omaan tiedostoon (ks. myös luku 4.4
Tietueen tallennus työtiedostoon). Poimintakoodi voidaan tallentaa kenttiin 592-598, jotka
indeksoidaan sanahakuun.
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11. MARC-kenttien arvot ja koodit

Huom! Tässä ohjeessa ei ole lueteltu kaikkia marc 21 -kenttiä! Täydellinen
lista luettelointikentistä löytyy MARC 21 -formaatin suomennoksesta, ks:
http://www-old.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21

11.1 Kiinteämittaiset kentät
Pakolliset (minimitason) tiedot merkitty (P).
Vain kirjan emojulkaisun tietueessa tarvittava tieto on merkitty BK, vain kausijulkaisu-
emotietueessa tarvittava tieto SE.

Kenttä- ja osakenttäkoodit voi tarkistaa Voaygerin luettelointi-clientin Edit -> Show MARC Values (F2)
valikosta tai MARC 21 -sovellusohjeesta

Haku

ID-numero 001 syntyy Record -> Retrieve by
automaattisesti record ID

Leader (Nimiö)

06 Tyyppi (P) a: tekstiaineisto

07 Bibliografinen taso (P) m: monografia
s: kausijulkaisu
a: osakohde monografiassa
b: osakohde kausijulkaisussa

17 Koodaustaso (P) 4: välitaso
18 Luettelointisäännöt  i: ISBD-välimerkitys

006 (Elektroninen aineisto) (P), kun tallennetaan tekstimuotoista elektronista aineistoa. Kenttä on
aktivoitava ”apply”-painikkeella.

00 Aineiston muoto = m: elektroninen aineisto (ohje voimassa toistaiseksi)
09 Elektronisen aineiston tyyppi: esim. asiakirja / määrittelemätön (ohje voimassa toistaiseksi)

007 (Elektroninen aineisto) (tekstimuotoista elektronista aineistoa varten)

Kenttä on Voyagerissa tarpeellinen haun rajausta silmälläpitäen.
Kenttä on aktivoitava ”apply”-painikkeella.

00 Aineistoluokka = c: elektroninen aineisto (ohje voimassa toistaiseksi)
01 Erityismääre =  r: suorakäyttö, online (ohje voimassa toistaiseksi)

Ks. myös  esimerkit  luvussa 3.1.1

http://www-old.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21
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008-informaatiokoodit

06 Aikaindikaattori (P) – laitetaan tallennusalustaan oletusarvoksi s (= yksi julkaisuvuosi) ja valitaan
tarvittaessa pudotusvalikosta esim. kausijulkaisua luetteloitaessa c (= jatkuva julkaisu)

07 Julkaisuvuosi 1 (P) Nelinumeroinen julkaisuaika (vuosi) tai kausijulkaisuissa vuosi, milloin julkaisun
ilmestyminen on alkanut. Joillekin ARTO-tallentajille voi olla hyvä ratkaisu laittaa tallennusalustaan
valmiiksi kuluva vuosi.

11 Julkaisuvuosi 2 (P SE) Nelinumeroinen julkaisuaika (vuosi) – toinen julkaisuvuosi, jos aikaindikaattori
on m monografioissa - kausijulkaisuissa lakkautusvuosi tai 9999

15 Julkaisumaa (P) - valitaan pudotusvalikosta tai laitetaan tallennusalustaan oletusarvoksi fi : Suomi.

21 Jatkuvan julkaisun tyyppi (P SE) - valitaan pudotusvalikosta

23 Ilmiasu - e-aineistoa (teksti) luetteloitaessa valitaan s: elektroninen aineisto

35 Kieli (P) - valitaan pudotusvalikosta tai laitetaan tallennusalustaan oletusarvoksi fin.

39 Luetteloiva organisaatio – tallennusalustaan voi laittaa oletusarvoksi c: luettelointiyhteistyö.

11.2 Vaihtuvamittaiset kentät
RDA-ydinelementit merkitty (Y). Ydinelementit ovat kuvailussa pakollisia, jos ne ovat
sovellettavissa ja varmistettavissa. Vain kirjan emojulkaisun tietueessa tarvittava tieto on
merkitty BK, vain kausijulkaisu-emotietueessa tarvittava tieto SE.

Tässä on lueteltu vain tärkeimmät ARTOssa käytetyt kentät. Yleisimmät kentät on lihavoitu.
§ Yleisimmin käytettyjen kenttien (ja joidenkin muidenkin kenttien) perässä on vähintään yksi

esimerkki. Esimerkeissä ensin kentän numero, sitten indikaattorit (_ tarkoittaa
tyhjää/määrittelemätöntä) ja sen jälkeen osakentät sisältöineen (osakentän koodi ‡-merkin
perässä). Kiinnitä huomiota myös osakenttiin sisältyviin välimerkkeihin!

§ Kenttä- ja osakenttäkoodit voi tarkistaa myös Voaygerin luettelointi-clientin Edit -> Show
MARC Values (F2) valikosta tai MARC 21 -formaatin suomennoksesta ja/tai -sovellusohjeesta.

020 ISBN-tunnus (Y, vähintään osakenttä ‡a, vain BK)
Käytetään vain monografiaemotietueissa, joilla on ISBN!
ARTOssa suositellaan merkittäväksi vain yksi ISBN, joka on muodoltaan identtinen
osakohteiden 773‡z:ssa olevan ISBN:n kanssa. Sidosasua ei merkitä ARTOon. Jos ISBN-
tunnuksia on kuitenkin useita, ensimmäisen tulisi olla sama kuin osakohteiden 773‡z:ssa.
Saman julkaisun muiden ilmiasujen ISBN-tunnukset merkitään 776-kenttään. Kun
julkaisun ISBN muuttuu, tehdään aina uusi kuvailu. ISBN voi olla joko 10- tai 13-
merkkinen. Siirtymävaiheessa on käytetty molempia, mutta ARTOssa näissäkin riittää
vain toinen muoto. Moniosaisen teoksen osien yhteinen ISBN-numero merkittiin aiemmin
kenttään 515, nyt 020-kenttään. A-osakentässä olevaa ISBN:ää tarkentavat tiedot esim.
siitä koskeeko ISBN osaa vai kokonaisuutta merkitään q-osakenttään aukikirjoitettuina.
ARTOssa ensimmäisen ISBN:n on syytä olla näissä tapauksissa moniosaisen teoksen osan
ISBN!
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a - Pelkkä tunnus merkitään väliviivoineen, mikäli mahdollista tai ilman väliviivoja.
Mikäli ISBN-tunnuksen tarkistusmerkki on 'X', käytetään isoa X-kirjainta.
Esim. 020 __ ‡a 951-0-00586-X
Esim. 020___‡a 951-0-00586-X ‡q kokonaisuus

022 ISSN-tunnus (Y, vähintään osakenttä ‡a, vain SE)
Käytetään vain jatkuvien julkaisujen (kausijulkaisujen) emotietueissa!
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Jos luetteloitaessa elektronista jatkuvaa julkaisua käytössä on vain painetun lehden ISSN,
painetun lehden ISSN merkitään kenttään 776 ja kenttä 022 jätetään tyhjäksi.
1. indik. - määrittelemätön tai 0
2. indik. - märittelemätön
‡a - ISSN-tunnus väliviivoineen
Esim. 022 0_ ‡a 0038-1640

035 Kontrollinumero (ei käytetä tallennettaessa, mutta kenttää esiintyy vanhoissa
tietueissa).
‡a Voidaan poistaa.
‡9 Ei poisteta emotietueista (aikaisemmin käytössä ollut id tai ISSN ilman väliviivoja)
035 poistetaan AINA SILLOIN, kun kopioidaan vanha tietue uuden pohjaksi.

036 Tiedoston tunnus. Kenttää käytetään erikoisaineistoja (kuten Elektra ja UKK)
tallennettaessa. Kenttää ei saa koskaan poistaa!
Esim. 036 __ ‡a ELE531527

040 Luetteloiva organisaatio
KÄYTETÄÄN RDA:n mukaisessa kuvailussa
Vuoden 2017 alusta alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä aletaan laskea kentän 579 ‡a
osakentän (=‡a=XLUETTELOITU) sijasta kentän 040 ‡a-osakentästä. Vain RDA-
tietueissa saa olla ‡e-osakentässä merkintä rda.
esim. ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda

041 Kielikoodit (Y, vähintään osakenttä ‡a)
1. indik. - 0 (kuvailun kohde ei ole käännös eikä sisällä käännöstä) tai

- 1 (kuvailun kohde on käännös tai sisältää käännöksen)
2. indik. - määrittelemätön
‡a kieli
‡b tiivistelmän tai abstraktin kieli
‡h alkuperäinen kieli
Jokainen kielikoodi tallennetaan omaan osakenttään!
Kielikoodit annetaan merkittävyysjärjestyksessä. Jos kielillä ei ole
merkittävyysjärjestystä, suositusjärjestys on: fin, swe, smi, eng, ger, fre, rus, spa.
Kun kohteessa on käytetty kahta tai useampaa kieltä, eikä ole käytännöllistä luetella
kaikkien kielten koodeja, voidaan käyttää koodia mul (Useita kieliä) – tätä ei
kuitenkaan suositella. Saamen kielistä käytetään kielikoodia’smi’.
Esim. 041 __ ‡a fin‡a swe‡b eng
Muistettava tallentaa ensimmäinen kielikoodi myös 008/35-37!

060 National Library of Medicine -luokitus
Esim. 060 _4 ‡a 240

080 UDK-luokitus (Suositellaan käytettäväksi)
1. indik. - määrittelemätön
2. indik. - määrittelemätön
‡a pääluku
‡x lisäluku
Esimerkkejä:
1. 080__  ‡a 37 ‡x (480) ‡x (091)
2. 080__  ‡a 929 Linna
3. 080__  ‡a 908 Pälkjärvi
4. 080__  ‡a 894.541 ‡x -3
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084 Muu luokitus (esim. YKL)
1. indik. - määrittelemätön
2. indik. - määrittelemätön
‡a luokka
‡2 luokituksen lähde: Koodi otetaan listalta
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html
Jos luokituksella ei ole virallista koodia, osakenttään ‡2 merkitään arvoksi ’z’
Esimerkkejä :
1. 084__  ‡a 37.8 ‡2 ykl
2. 084__  ‡a 904 ‡2 gfdc
3. 084__  ‡a HIS:15.1.3 ‡2 z

100 Pääkirjaus henkilön nimestä (Y, vähintään osakenttä ‡a)
1. indik. - yleensä 1 (Nimen osien järjestys käänteinen, eli Sukunimi, Etunimi.)
2. indik. - määrittelemätön
‡a henkilön nimi. Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä
käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä
tiedetään vain etukirjaimia, kirjaimien väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään
tulee piste. Funktiotermi merkitään e-osakenttään. Sopivia termejä löytyy
Metatietosanastosta.
Esim. 100 1_ ‡a Meikäläinen, Matti, ‡e kirjoittaja.
Tekijään liittyvät vapaaehtoiset tarkenteet):
‡u Tekijän affiliaatio - Samassa osakentässä voi olla useita affiliaatioita puolipisteellä
eroteltuna. Alatason affiliaatio erotetaan pilkulla.
Esim. 100 _ ‡u Tampereen yliopisto, yhteiskuntatutkimuksen instituutti
Esim. 100 _ ‡u Tampereen yliopisto ; Helsingin yliopisto
‡g Tekijän affiliaatio: oppilaitos- tai muu koodi (käytössä ARTIVA-lomakkeella).
‡0 Tekijän tunniste. Voi olla useita, mielellään URI-muodossa

110 Pääkirjaus yhteisön nimestä (Y, vähintään osakenttä ‡a)

111 Pääkirjaus kokouksen nimestä (Y, vähintään osakentät ‡a, e)

240 Yhtenäistetty nimeke (lisäkirjauksena) (Y, jos saatavilla tai sovellettavissa)
1. indik. - 1
2. ind. - 0-9 (ohitettavat merkit).
Esim. 240 10 ‡a Kalevala.

242 Nimekkeen käännös (Luetteloivan organisaation (eli luetteloijan) tekemä nimekkeen
käännös).
1. indik. - yleensä 1
2. ind. - 0-9 (ohitettavat merkit).
Osakenttien tallennusjärjestys: ‡a ‡h ‡b ‡n ‡p ‡y
‡a nimekkeen (itse tehty) käännös
‡y käännetyn nimekkeen kieli (kielikoodina) (suositellaan käytettäväksi)
Muiden osakenttien sisältö ja käyttö: ks. 245 (usein ‡a ja ‡y kuitenkin riittää 242-
kentässä).
Esim. 242 10‡aWorld of art.‡y eng

245 Nimeke- ja vastuullisuusmerkintö (Y, osakenttä ‡a ydinelementti, ‡b
lisäydinelementti) (kenttää ei voi toistaa)
1. indik. - Jos ei ole 1XX-kenttää, arvoksi 0, muutoin 1.

http://www.loc.gov/standards/sourcelist/classification.html
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2. indik. - 0-9 (ohitettavat merkit).
‡a – Päänimeke (Y) (osakenttää ei saa toistaa). Kun päänimekkeenä on kokoava
yhteisnimeke (esim. Kootut teokset), huomautuskentässä (505) kerrotaan erillisten teosten
nimet. Tarvittaessa näistä mainituista teoksista tehdään lisäkirjaukset (740).
Yhteisnimekkeettömän teoksen muut nimekkeet kuin ensimmäinen merkitään osakenttään
‡b puolipisteillä erotettuna.  Myös niistä tehdään lisäkirjaukset kenttään 740.
(Huom! ‡h – Yleismääre – osakenttä ei enää käytössä 2.4.2012 alkaen!)
‡b – Muu nimeketieto (Lisäydinelementti). Merkitään, jos se on oleellista aineiston
identifioimisen kannalta. Osakenttää ei toisteta, vaan muut nimeketiedot erotetaan
välimerkeillä. Myös rinnakkaisnimekkeet merkitään tähän osakenttään erotettuna
yhtäläisyysmerkillä. Alanimeke aloitetaan aina pienellä kirjaimella, paitsi jos alanimeke
alkaa erisnimellä tai yhteisön nimellä (saksan kieli poikkeuksena).  Muista nimekkeistä
tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246.
‡n - Osan numero. Merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.
‡p - Osan nimeke.  Tarvittaessa tehdään lisäkirjaus kenttään 246 30.
‡c – Vastuullisuusmerkinnät. Vastuullisuusmerkintö ei ole pakollinen ARTOssa siinä
tapauksessa, että vastuullisuus teoksesta ilmenee kokonaisuudessaan kentässä 1XX
(Pääkirjaus). ‡c on aina viimeinen osakenttä. Kenttää ei toisteta
Huom: ‡a -osakentän lopussa oleva välimerkki riippuu siitä, mikä on seuraava osakenttä!
Jos ‡a on viimeinen osakenttä, se päättyy pisteeseen. Lyhenteiden loppupisteen tai datassa
olevan muun välimerkin (kaarisulut, kysymysmerkki, huutomerkki tms.) jälkeen ei
kuitenkaan lisätä loppupistettä.
Esimerkkejä:
245 10 ‡a 40 vuotta sitten : ‡b kurasiivet kurtussa. ‡n Osa 1, ‡p Kun rattia vielä
väännettiin.
245 00 ‡a Does conversion of even-aged, secondary coniferous forests affect carbon
sequestration? : ‡b a simulation study under changing environmental conditions / ‡c
Rupert Seidl [ja 3 muuta].
245 10 ‡a Evaluointi, lähentäminen ja yleistys : ‡b miten toimittaja johdattelee
haastatteluun / ‡c Leena Immonen & Heidi Rontu.
245 10 ‡a Sauna alensi hintaa.
245 10 ‡a Arton jäljillä / ‡c Arto Vanhanen.
245 10 ‡a 00-tyypin rapsijauhoa siipikarjalle = ‡b Rapsmjöl av 00-typ till fjäderfä.

Kyrillisen rinnakkaisnimekkeen tallentamisessa on kaksi tapaa:
1. Jos kyrilliikkaa tallennetaan muutama tietue vuodessa, voidaan käyttää

translitteroitua muotoa kentässä 245‡b. Kyrillinen rinnakkaisnimeke
translitteroidaan ISO 9 -standardin mukaisesti.

2. Jos kyrilliikkaa käytetään tallennuksessa, kaikki kyrillinen tieto sijoitetaan 880-
kenttiin. Eli koko 245 kenttä tallennetaan kenttään 880 ja konvertoidaan sitten
kenttään 245.

246 Muut nimekkeet (kenttää voidaan toistaa)
Kenttää 246 voidaan käyttää kentän 245 ohella, mutta ei yksinään. Kenttään 246
tallennetaan kentän 245 nimekemuodosta poikkeavat nimekkeet. ARTOn
artikkelitietueissa ehkä yleisimmin tarvittavat tapaukset (kentän numeron perässä
näissä tapauksissa käytettävät indikaattoriarvot):

· 246 30 ‡a Nimekkeen osa tai osan nimeke (245‡p:stä tai 245‡b:stä, jos tarpeellista
ilmoittaa myös tässä). - Lisäkirjausta ei yleensä tarvita, jos tämä 246-kenttään
merkitty nimeke näkyy identtisenä 245-kentän perässä (245‡p- 245‡b-
osakentässä). 246-kenttään merkittyä nimekettä voidaan kuitenkin hakea
vasemmalta alkavalla nimekehaulla.

· 246 31 ‡a Rinnakkaisnimeke (245‡b:stä).
· 246 13 ‡a Toinen nimeke, varianttinimeke (vakionäyttötekstinä Muu nimeke).
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Kaikki vaihtoehdot:
1. indik. - 0 (huomautus, ei lisäkirjausta – jos teoksessa on esim. virheellinen

selkänimeke)
- 1 (huomautus, lisäkirjaus – huomautusteksti osakentässä ‡i)
- 2 (ei huomautusta, ei lisäkirjausta)
- 3 (ei huomautusta, lisäkirjaus – nimekkeeseen liittyy vakionäyttöteksti)

2. indik. = Nimekkeen tyyppi. Arvot 2-8 muodostavat vakionäyttötekstin (kursiivilla).
- _ (tyyppiä ei ole määritelty)
- 0 (nimekkeen osa - lisäkirjaus voidaan muodostaa ensimmäisen indikaattorin

arvolla 1. Ei vakionäyttöä.)
- 1 (rinnakkaisnimeke - löytyy kentän 245 osakentästä ‡b. Ei vakionäyttöä.)
- 2 - Erottuva nimeke (Kausijulkaisuissa voi näkyä tavallisen nimekkeen lisäksi

yksittäisissä numeroissa ja numero voi olla tunnettu sen perusteella.)
- 3 - Muu nimeke. (Kohteessa olevaa nimekettä ei voida paremmin kuvata muilla

indikaattoriarvoilla.
- 4 - Kansinimeke. (Nimeke on painettu alkuperäisen julkaisun kanteen, tekstattu

tai leimattu julkaisijan sidokseen ja sitä käytetään, kun kansi ei ole
bibliografisen kuvailun pääasiallinen lähde.

- 5 - Nimeke lisätyllä nimiösivulla. (Toisella kielellä kirjoitettu nimeke sijaitsee
nimiösivulla, jota ei käytetä bibliografisen kuvailun pääasiallisena lähteenä.)

- 6 - Otsikkonimeke. (Nimeke, joka esiintyy julkaisussa tekstin ensimmäisen
sivun alussa.)

- 7 - Juokseva nimeke. (Nimeke on painettu jokaisen sivun ylä- tai
alamarginaaliin.)

- 8 - Selkänimeke. (Kustantajan nimeke sijaitsee julkaisun selässä.)
‡i - Näyttöteksti (tarvittaessa)
‡a - Päänimeke/lyhyt nimeke
‡b - Muut nimeketiedot
‡n - Numerointitieto
‡p - Teoksen osan nimi

250 Painosmerkintö (käytetään tarvittaessa vain monografiaemotietueissa!)
Esim. 250 __ ‡a  4. uusittu ja täydennetty painos.

250 __ ‡a Uud. laitos / ‡b toimittanut Matti Konttinen.

256 Elektronisen aineiston ominaisuudet (elektronisessa muodossa oleva
tekstiaineisto) Kenttä on jäänyt pois käytöstä vuonna 2012. Kenttää ei käytetä RDA:n
mukaisessa kuvailussa.

260 Julkaisutiedot (ISBD-kuvailussa pakollinen, vähintään osakentät ‡a,b, BK SE) Kenttää
ei käytetä RDA:n mukaisessa kuvailussa. HUOM! ARTOssa käytetään toistaiseksi
260-kenttää, koska Artiva-lomake ei vielä ole yhteentoimiva 264-kentän kanssa.

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista.
(Y, osakentät ‡a,b ja c ydinelementtejä, BK SE)
KÄYTETÄÄN RDA:n mukaisessa kuvailussa
ks. MARC21 -sovellusohje (RDA)
HUOM! ARTOssa käytetään toistaiseksi 260-kenttää, koska Artiva-lomake ei vielä
ole yhteentoimiva 264-kentän kanssa.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51282030
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300 Ulko- tai ilmiasutiedot (Y, osakenttä ‡a ydinelementti, BK)
Käytetään vain monografiaemotietueissa!
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a - Laajuus tai kesto (yleensä sivumäärä)
(‡b ja ‡c - ei tarvitse käyttää ARTOssa)
Esim.  ‡a 259 sivua

‡a 259 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 20 cm

336 Sisältötyyppi (Y) - pakollinen 2.4.2012 alkaen
Teoksen sisällön muoto. Käytetään yhdessä nimiön koodin /06 (Tietueen tyyppi)
kanssa, joka ilmaisee julkaisun yleisen sisältötyypin. Kentässä 336 on mahdollista
ilmoittaa tarkka sisältötyyppi tai sisältötyyppi joltakin koodilistalta.
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a – Sisältötyyppi (T)
Esimerkeissä 1 ja 2 ovat tavallisimmat ARTOssa käytössä olevat 336- ja 337-kenttien
yhdistelmät, eikä ARTOon käytännössä luetteloida muuta uutta aineistoa. Esimerkki 1 on
kuvaa tavallista fyysistä tekstiaineistoa (kausijulkaisu- tai monografia-artikkeli tai -emo).
Esimerkki 2 kuvaa verkossa julkaistua aineistoa (verkkojulkaisu, verkossa julkaistu
artikkeli). Aineiston yleismäärettä ei enää ilmoiteta esimerkiksi 245‡h -osakentässä.

Esim.1   336 ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
 337 ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia

Esim. 2   336 ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
 337 ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia

337 Mediatyyppi (Y) - pakollinen 2.4.2012 alkaen
Mediatyyppi ilmaisee yleistermin (tyypin) välineelle, jota tarvitaan julkaisun sisällön
katsomiseen, soittamiseen tms. Käytetään vaihtoehtoisesti tai yhdessä
mediatyyppikoodin 007/00 (Aineistoluokka) kanssa. Kentässä 337 on mahdollista
ilmoittaa tarkka mediatyyppi tai mediatyyppi joltakin koodilistalta.
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a – Mediatyyppi (T)
Esimerkit: ks. ”336 Sisältötyyppi”

490 Sarjamerkintö ei lisäkirjausmuodossa (Y, osakentät ‡a ja ‡v ydinelementtejä,
osakenttä ‡x pakollinen lisäydinelementti)
1. indik. - 0 (Ei lisäkirjausta)

- 1 (Lisäkirjaus kentässä 800-830)
2. indik. – määrittelemätön
‡a (Y)  - Sarjamerkintö. Sarjan nimeke, joka voi sisältää myös vastuullisuusmerkinnön,

muuta nimeketietoa, vuosilukuja tai volyyminumeroita, jotka edeltävät tai toimivat
nimekkeen osana.

‡x (Pakollinen lisäydinelementti)  - ISSN-tunnus
‡v (Y)  - Sarjan sisäinen numerointi.
490-kenttää voi käyttää ARTOn kausijulkaisuartikkelitietueissa toistuvien palstojen
merkitsemiseen. Tällöin 830-kenttää ei merkitä ja 490-kentän 1. indikaattori = 0.
Esim. 490 0_ ‡a Kolumni

Muuten 490-kenttää voi käyttää ja on käytetty seuraavissa tapauksissa:
§ Kun sarjan nimi on julkaisussa tavallisesta poikkeavassa muodossa.
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§ Kun sarjan nimi on julkaisussa tilapäisesti vain rinnakkaiskielellä.
§ Kun sarjan nimeke on ns. yleisnimeke ja lisäkirjaus halutaan sarjaa julkaisevan

yhteisön nimen mukaan.
§ MARC21-Finistä konvertoiduissa tietueissa 490-kenttää esiintyy muissakin

tapauksissa 8XX-kentän rinnalla.

500 Yleinen huomautus
Kenttään tallennetaan kaikki ne yleiset (vapaamuotoiset) huomautukset, jotka eivät sovi
muihin huomautuskenttiin.
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a - Yleinen huomautus

502 Väitöskirjahuomautus (ARTOssa pakollinen vain BK: vähintään osakentät ‡a, b)
Esimerkkejä:
502 __ ‡a Väitöskirja: ‡c Oulun yliopisto, ‡d 1992.
502 __ ‡a Doktoravhandling ‡c Åbo Akademi, ‡d 2003.

505 Sisältöä tai aihetta koskeva huomautus
Käytetään ARTOssa, kun artikkelitietueen kuvailun kohteena on arvostelu.
1. indik. – artikkelitietueissa yleensä 0 (Sisältö)
2. indik. – määrittelemätön
‡a – Huomautus sisällöstä
MARC21-konversiossa 008-kenttään merkityt arvostelukoodit siirrettiin avattuina
505-kenttään. Alla olevien fraasien käyttö on suositeltavaa jatkossakin, kun kuvailun
kohteena on arvostelu! Jos mikään alla olevista ei käy, tilalla voi käyttää muutakin
fraasia.
Esimerkkejä:
505 0_ ‡a Elokuva-arvostelu.
505 0_ ‡a Kirjallisuusarvostelu.
505 0_ ‡a Kuvataidearvostelu.
505 0_ ‡a Musiikkiarvostelu.
505 0_ ‡a Radio- tai tv-ohjelman arvostelu.
505 0_ ‡a Tanssitaidearvostelu.
505 0_ ‡a Teatteritaidearvostelu.
505 0_ ‡a Valokuvataidearvostelu.

506 Huomautus pääsyrajoituksista.
Käytetään ARTOssa, kun kyseessä on e-aineisto tai arkistoaineisto.
Tähän kenttään merkitään aineistoon pääsyä rajoittavat ehdot. Käyttöoikeudet merkitään
kenttään 540.
1.indik. – 0 (Ei rajoituksia)

-1 (On rajoituksia)
2. indik. - määrittelemätön
‡a - Pääsyrajoituksen ehdot
Esim:
506 1_ ‡a ELEKTRA-lisenssi ‡f Online access with authorization ‡2 star
506 0_‡a Aineisto on vapaasti saatavissa ‡f Unrestricted online access ‡2 star
506 1_‡a Käytettävissä Työväen Arkistossa (TA 1973:14).

509 Huomautus muusta opinnäytteestä (suomalainen kenttä)
Esim. 509 __ ‡a Lisensiaatintyö : ‡c Teknillinen korkeakoulu, Espoo, ‡d 1995.
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520 Huomautus sisällöstä, tiivistelmä tms.
1. indik. on vakionäyttöindikaattori (määrittelee OPACissa näytettävän ”otsikon”).
Indikaattorin arvot ja niitä vastaavat näyttötekstit voit tarkistaa luettelointiclientissa F2-
näppäimellä tai MARC 21 -suomennoksesta)
2. indik. – määrittelemätön.
‡a Tiivistelmä, yhteenveto tms. ja tiivistelmän nimeke. (Tiivistelmän nimeke ja koko
tiivistelmäteksti merkitään siis osakenttään ‡a.)
‡u URI (http-linkki). Osakentästä ei muodostu Voyagerissa (ainakaan toistaiseksi)
toimivaa linkkiä.
Esim. 520 __ ‡a Artikkelissa käsitellään 2-3-vuotiaiden virolaislasten sanavarastoa.

530 Huomautus saatavuudesta toisessa ilmiasussa
(Käyttö suositeltavaa, jos tieto muusta ilmiasusta on, mutta ei pakollista.)
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a Huomautus (suositeltavat fraasit löytyvät Metatietosanastosta)
‡u URI
Esim.
530 __ ‡a Julkaistu myös painettuna.
530 __ ‡a Julkaistu myös verkkoaineistona.‡u http://journal.fi/signum

538 Järjestelmävaatimuksia koskeva huomautus (elektronisessa muodossa oleva
tekstiaineisto)
Esim. 538 __ ‡a Internet-yhteys ; www-selain ; Adobe Acrobat Reader.

555 Huomautus kumuloituvasta hakemistosta tai haun apuvälineistä (T)
(Käytetään ARTOssa v. 2013 alkaen kausijulkaisujen emotietueissa ilmaisemaan
kattavuutta ARTOssa. Toistaiseksi ARTOn ylläpidon päivittämä tieto)
1. indik. – 8 (kenttää ei näytetä OPACissa), määrittelemätön, tai 0
2. indik. – määrittelemätön
‡a Huomautus kumuloituvasta hakemistosta (viitteiden tallennusvuodet ARTOssa,
saatavuus kokotekstinä tms)
‡b Saatavuus (mihin ‡a viittaa, esim. Arto, Elektra, lehden omat sivut tms.)
‡u URI (tarvittaessa)
Viitteelliset esimerkit käytöstä:
555  8  ‡a 1970- ‡b ARTO 2017
555  8  ‡a 1964-1985, 1997- ‡b ARTO ‡b ELEKTRA
555  8  ‡a 1964- ‡b Sosiologia-lehden sivut ‡u http://www.westermarck.fi/sosiologia/

567 Huomautus metodologiasta
(Vapaamuotoinen huomautus esim. käytetystä tutkimusmenetelmästä)
1. indik. – määrittelemätön  (jos arvo on 8, kenttää ei näytetä OPACissa)
2. indik. – määrittelemätön
‡a Huomautus metodologiasta
Esim.
567 __ ‡a Narratiivinen tutkimus.

591 Tietokantakohtainen huomautus
(ARTOssa OKM:n julkaisutiedonkeruussa käytettäviä koodeja - vapaaehtoinen)

‡d Julkaisutyyppi
‡f Koulutusala (ei vielä käytössä)
‡h Tieteenala
‡i Tieteenalaluokitus, koodi

http://finto.fi/mts/fi/page/m373
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‡m Open access-tieto (ei vielä käytössä)

592 ARTOn poimintakenttä. Ei saa poistaa!

593 Julkaisufoorumiluokitus
 (ARTOn oma kenttä)
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a Julkaisufoorumiluokka (0-3)
‡b Tarkenne (käytetään kausijulkaisuemotietueissa)
Esim.
593 __ ‡a jufo:2
593 __ ‡a jufo:0
593 __ ‡a jufo:1 ‡b 2011-2014
593 __ ‡a jufo (Julkaisufoorumin vanhassa listassa olleen lehden ennen vuotta 2011
ilmestynyt artikkeli)

594 ARTOn poimintakenttä. Ei saa poistaa!

596 Organisaation tunnus ja tallennuksen kesto vastuulehtiä varten (vain SE)
(ARTOn oma kenttä. Kenttää toistetaan tarvittaessa, jos useita)
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a Tiedontuottajatunnus. (P: ‡a, b)
‡b Vuodet
‡s ARTOn ylläpidon käyttämä koodi aiheenmukaisia hakuja varten
‡6 ja ‡8  varattu ARTOn ylläpitoa varten, osakenttiä ei saa poistaa
Esim.
‡a Hist ‡b 1994-.

597 Organisaation tunnus ja tallennuksen kesto muita kuin vastuulehtiä varten (vain
SE)
(ARTOn oma kenttä. Kenttää toistetaan tarvittaessa, jos useita vastuuorganisaatioita)
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a Tiedontuottajatunnus.
‡b Vuodet
Esimerkit: ks. 596-kenttä

598-599 ARTOn poimintakenttiä. Ei saa poistaa!

600-alkuiset kentät: tarkemmat tiedot Sisällönkuvailuohjeessa:
https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/Sisallonkuvailuohje_22112012.pdf

ja MARC21-formaatin suomennoksessa:
http://www-old.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/6XX.htm

600 Henkilönnimi asiasanana
Myös arvostellun teoksen tekijä merkitään tähän. (ARTOssa pakollinen, kun on
kysymyksessä arvostelu)
Esim. 600 14 ‡a Liehu, Heidi, ‡t Kirsikankukkia.

https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/Sisallonkuvailuohje_22112012.pdf
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610 Yhteisönnimi asiasanana
Esim. 610 24 ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Biokemian laitos.
          610 24 ‡a Forma (messut)

630 Yhtenäistetty nimeke asiasanana (nimeke kohteena)
Myös (tekijätön tai usean tekijän tekemä) arvosteltu teos merkitään tähän.
Esim.
630 04 ‡a Suomalaisia kirjailijoita.
630 04 ‡a Tuntematon sotilas (elokuva) ‡f (1955)

648 Aikaa ilmaiseva termi asiasanana

650 Kontrolloidun asiasanaston asiasana
1. indik. – yleensä määrittelemätön
2. indik. – yleensä 7 (jos asiasanasto määritelty osakentässä 2)
Esim. 650 _7 ‡a taloushistoria ‡z Pohjoismaat ‡y 1700-luku ‡2 ysa
‡0 Asiasanan URI FINTOssa (vapaaehtoinen, käytössä Artossa 2013 alkaen)
Esim. 650 _7 ‡a taloushistoria ‡0 http://www.yso.fi/onto/ysa/Y99284

651 Maantieteellinen nimi asiasanana
Esim. 651 _7 ‡a Ranska ‡2 ysa
‡0 Asiasanan URI FINTOssa(vapaaehtoinen, käytössä Artossa 2013 alkaen)

653 Kontrolloimaton hakutermi
1. indik. - määrittelemätön
2. indik. - 0 (asiasana). (653-kenttää ei käytetä henkilön-, yhteisön- tai kokouksen

nimiin, ajanmääreisiin eikä maantieteellisiin nimiin).
‡a - kontrolloimaton termi (toistettava osakenttä)
Esim. 653_ 0 ‡a teemamatkailu ‡a Ruotsi

653_ 0 ‡a älykkäät rakennukset ‡a seniorit

655 Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä
Suositellaan käytettäväksi Metatietosanaston mukaisia vakiofraaseja, joita lisätään
tarpeen mukaan ARTOn ohjeisiin. Esimerkkejä mahdollisesta käytöstä:
655 _7 ‡a kirja-arvostelut ‡2 ysa
655 _7 ‡a puheet ‡2 ysa
655 _7 ‡a pääkirjoitukset ‡2 ysa

700 Lisäkirjaus - henkilönnimi (vähintään osakenttä ‡a) (Esimerkit: vrt. 100)
(Huom! Artossa 2013/2014 alkaen tekijään liittyvät vapaaehtoiset tarkenteet $g, ‡u ja
‡0 ):

710 Lisäkirjaus – yhteisönnimi (vähintään osakentät ‡a, ‡b) (Vrt. 110)
Esimerkkejä:
710 2_ ‡a Oulun yliopisto. ‡b Pohjois-Suomen tutkimuslaitos. ‡b Kainuun yksikkö.
710 2_ ‡a Apulanta ‡e esittäjä

711 Lisäkirjaus – kokouksen nimi (vähintään osakentät ‡a, ‡e) (Vrt. 111)
Esim. 711 2_ ‡a Symposium on Non-waste Technology ‡d (1988 : ‡c Espoo)

730 Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke (Vrt. 130)
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740 Lisäkirjaus – kontrolloimaton liittyvä/analyyttinen nimeke
Tähän kenttään merkitään sellaiset päänimekettä vastaavat nimekkeet, joita ei ole
merkitty 245‡a –kenttään. Esimerkkejä käyttötavoista:
1) 505-kentässä selostetaan Valittuihin teoksiin kuuluvat teokset, joista on tehty
lisäkirjaukset 740-kenttiin:

245 10 ‡a Valitut teokset / ‡c Minna Canth.
505 0_ ‡a Työmiehen vaimo ; Hanna ; Köyhää kansaa ; Salakari ; Lehtori Hellmanin vaimo ; Agnes.
740 02 ‡a Työmiehen vaimo.
740 02 ‡a Hanna.
740 02 ‡a Köyhää kansaa.
740 02 ‡a Salakari.
740 02 ‡a Lehtori Hellmanin vaimo.
740 02 ‡a Agnes.

2) Yhteisjulkaisun toinen teos on merkitty 245‡b –osakenttään ja siitä on lisäkirjaus 740-
kentässä:

245 10 ‡a Nummisuutarit ;‡b Kihlaus /‡c Aleksis Kivi.
740 02 ‡a Kihlaus.

773 Linkkikenttä - emokohde (Osakohteen emojulkaisun tiedot) (pakollinen ARTOn
artikkelitietueissa)
Jos käyttää luetteloinnissa osakohteiden tallennusalustaa, keskeiset osakentät
muodostuvat uuteen tietueeseen sen avulla. Jos ei käytä tallennusalustaa vaan kopioi
vanhan tietueen pohjaksi, osakenttien sisältö täytyy tarkistaa.
ARTOn sivuilla jaossa olevia tallennusalustoja käytettäessä:
§ Ylimääräiset välimerkit täytyy tarvittaessa siivota 773-kentästä
§ Kausijulkaisuartikkelit (kausiosa ja e-kausiosa): osakentän ‡g sisältö on

tallennettava itse.
§ Monografia-artikkelit (kirjaosa): osakentän ‡g sisältö tallennettava itse, osakentän

‡k alkuun lisättävä tarvittaessa kaarisulku ’(’ ja osakentän loppuun ’)’.
§ Tallennusalustoja voi myös muokata itse omaan käyttöön (esim. tiettyä emojulkaisua

varten)
1. indik. - 0
2. indik. - määrittelemätön
‡7  kontrolliosakenttä. Tähän merkitään ARTOssa joko nnas (osakohde
kausijulkaisussa) tai nnam (osakohde monografiassa). Muista myös Nimiön (Leader)
merkkipaikka 07!)
‡w  Tietueen kontrollinumero (emojulkaisun identifikaationumero, yleensä emon  Bib/001
Artossa.) ARTIVA-tietueissa voi olla myös emon id Melindassa prefiksillä, esim.
‡w (Melinda)001234567
‡a  Pääkirjaus (ellei pääkirjauksena nimeke)
     [pääkirjaus emon kentästä 100, 110, 111, tai 130]
‡s  Yhtenäistetty nimeke
    [emon 240 a l]
‡t  Nimeke
    [emon 245 a n p]
‡b  Painos
     [emon 250 a]
‡d Paikka, kustantaja ja julkaisuaika
     [emon 260/264 a b c]
‡m Aineistokohtaiset yksityiskohdat
‡k  Sarjatiedot
      [emon 830 a x v]
‡x  ISSN
     [emon 022 a]
‡z  ISBN
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     [emon 020 a]
‡o Muu kohteen tunniste
‡u  ISRN-tunnus,
      [emon 027 a]
‡r  Raporttinumero
‡g  Yhteys, sijainti

(Emojulkaisun vuosikerta, osa, vuosi, numero tai sanomalehden päivämäärä +
osakohteen sijainti eli yleensä sivunumerot)

‡q Osakohteen sijainti
Ei tarvitse käyttää. Tähän mennyt konversiossa Kausijulkaisun numeron lajitteluohje,
mutta MARC 21- käyttö poikkeaa osakentän ‡q  vanhasta käytöstä.

Esimerkkejä:
Alla olevien esimerkkien 773-kentät ovat suosituksia. Monografioiden osakohteiden
esimerkit saattavat poiketa jonkin verran todellisista, konversiossa muodostuneista tai
tallennusalustan avulla syntyneistä ARTOn MARC 21 –tietueista. Tarvittaessa tietueessa
voidaan käyttää linkkikenttiä sekä z-osakenttää (ISBN) että x-osakenttää (ISSN):

773 0_ ‡7 nnas ‡w 1927 ‡t Sosiologia. - ‡d Tampere : Westermarck-seura. - ‡x 0038-
1640. - ‡g 45 (2008) : 4, s. 358-359

773 0_ ‡7 nnas ‡w 8 ‡t Historiallinen aikakauskirja. - ‡d Helsinki : Suomen historiallinen
seura : Historian ystäväin liitto. - ‡x 0018-2362. - ‡g 104 (2006) : 2, s. 215-217

773 0_ ‡7 nnam ‡w 1387200 ‡t Metsä ja metsänviljaa / toimittaneet Pekka Laaksonen ja
Sirkka-Liisa Mettomäki. - ‡d Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. - ‡k
(Kalevalaseuran vuosikirja, ISSN 0355-0311 ; 73). - ‡z 951-717-767-4. - ‡g s. 24-35

773 0_ ‡7 nnam ‡w 9519266429 ‡a Nordiska migrationsforskarseminariet (1990) ‡t
Migrationen och det framtida Norden : 8:e Nordiska migrationsforskarseminariet
Hanaholmen, Esbo 1990. - ‡d Åbo : Migrationsinstitutet, 1991. - ‡k (Migrationsstudier.
ISSN 0358-0083. B ; 3). - ‡z 951-9266-42-9. - ‡g s. 153-163

776 Linkkikenttä – toinen ilmiasu
Käytetään tarvittaessa kausijulkaisuemotietueissa.

780 Linkkikenttä - edeltäjä
Käytetään tarvittaessa kausijulkaisuemotietueissa

785 Linkkikenttä - seuraaja
Käytetään tarvittaessa kausijulkaisuemotietueissa

787 [Arvostelun, keskustelun tms. kohde]. (Linkkikenttä – määrittelemätön suhde).
Käytetään ARTOssa mm. arvostellun teoksen ilmaisemiseen. ‡-i –osakenttään
merkitään yleensä fraasi Arvosteltu teos:. Jos arvostelun tai keskustelun kohteena on
artikkeli, voidaan myös merkitä Arvosteltu artikkeli: tai Keskustelua artikkelista:.
§ Arvostelun laji (esim. kirjallisuusarvostelu) merkitään kenttään 505.
§ On suositeltavaa merkitä myös arvostellun teoksen tekijä+teos kenttään 600 ja

tekijätön tai useamman tekijän tekemä arvosteltu teos kenttään 630.
§ Arvostelua kuvaava asiasana (esim. kirja-arvostelut) on mennyt konversiossa kenttään

650, mutta jatkossa sen voisi merkitä kenttään 655.
§ Osakenttien ‡t ja ‡a väliin kuuluva välimerkki / muodostetaan toistaiseksi OPACin

näytöillä, joten sitä ei pidä merkitä luettelointitietueeseen.
1. ind. 0
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2. ind. 8
‡i Arvosteltu teos: (tai muu sopiva fraasi, esim: Arvosteltu artikkeli: tai Keskustelua

artikkelista:)
‡t Teoksen nimeke (muodostaa OPACissa linkin nimekehakuun)
‡a Pääkirjaus (jos arvostellussa teoksessa ei ole pääkirjausta tekijästä,

ARTOssa tähän voi merkitä myös arvostellun teoksen
vastuullisuusmerkinnän, eli arvostellun teoksen kentän 245‡c sisällön tai
vastaavat tiedot)

‡d Paikka, kustantaja ja julkaisuaika
‡z ISBN (jos tiedossa)
‡w          Kohdetietueen kontrollinumero Artossa tai Melindassa (käytössä ARTIVA-

tietueissa). Toisen tietokannan kontrollinumeron edessä tietokantatunniste, esim.
‡w  (Melinda)001234567

Esimerkkejä:
787 08 ‡i Arvosteltu teos: ‡t Kirkon kaapin päällä : sata vuotta - 50 vaikuttajaa

‡a Kalevi Toiviainen. ‡d Helsinki, 2000. ‡z 951-625-654-6
787 08 ‡i Arvosteltu teos:  ‡t Hjälp, vem är jag?  ‡a Caroline af Ugglas

och UKON.  ‡d Stockholm, 2010 : Piratförlaget.  ‡z 978-91-642-0309-0
787 08 ‡i Arvosteltu teos: ‡t Aatto Hukkasen maalauksia Kaukovainion kirjastossa

Oulussa maaliskuun loppuun saakka ‡a Aatto Hukkanen
787 08 ‡i Arvosteltu teos: ‡t Kokki, varas, vaimo ja rakastaja ‡a Peter Greenaway

830 Sarjalisäkirjaus – yhtenäistetty nimeke
(käytetään monografiaemoissa tarvittaessa, saattaa esiintyä konversion jäljiltä myös
artikkelitietueissa 490-kentän rinnalla)
1. ind. - määrittelemätön
2. ind. - 0-9 (ohitettavat merkit).
Esim. 830 _0 ‡a Raportti / Voimayhtiöiden ydinjätetoimikunta, YJT ; ‡v 1992, 12.

850 Omistava organisaatio
Merkitään tarvittaessa kirjaston ISIL-tunnus.
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a omistava organisaatio (osakenttää voi toistaa).
Esim. 850 __ ‡a FI-Jo

856 Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (ARTOssa pakollinen, kun kyseessä
elektronisessa muodossa oleva tekstiaineisto)
‡u - URI/URN (856-kentän ja ‡u:n sisällön saa kopioitua Voyagerissa, kun
 IE-selaimella on ottanut esille haluamansa sivun -> Edit -> Insert URL from
 Browser)
‡x - Sisäinen huomautus (ei yleensä käytetä)
‡y - Linkin teksti, esim. Linkki verkkoaineistoon. (Teksti, joka näkyy asiakkaalle ja toimii
linkkinä osakentässä ‡u esitetyn URI:n sijaan).
‡z - Julkinen huomautus (näytetään linkkitekstin lisäksi)
Esim. 856 4_ ‡u http://elektra.helsinki.fi/se/s/0037-5330/42/1/theaccur.pdf

995 ARTOn tiedontuottajatunnus (ARTOssa pakollinen)
Tallennetaan valmiiksi tallennusalustaan tai bibliografisiin tietueisiin.
1. ja 2. indik. - määrittelemätön
‡a ARTOn tiedontuottajatunnus (osakenttää voi toistaa)
Esim. 995 __ ‡a Kitu ‡a HYjulki
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