KIRJA-ALAN ONIX
SUOMALAINEN SOVELLUS
Versio 3.0.2.

Marraskuu 2012
Päivitetty huhtikuu 2015

Helsinki 2012

ISBN 978-952-10-8321-1 (PDF)

Työryhmä:
Mirja Anttila, Kansalliskirjasto
Peter Bagge, Kustannusosakeyhtiö Otava
Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Jari Heikkinen, Kansalliskirjasto
Susanna Honkanen, Suomalainen Kirjakauppa Oy
Maarit Huttunen, Kansalliskirjasto
Karin von Koskull, Stockmann Oyj Abp, Akateeminen Kirjakauppa
Tuomo Suominen, Sanoma Pro Oy
Olli Tuuteri, BTJ Finland Oy
Aija Vahtola, Kansalliskirjasto
Eila Vainikka, Kuntaliitto
Susanna Vestman, Kirjavälitys Oy
Laura Vuorensola, Stockmann Oyj Abp, Akateeminen kirjakauppa

Suomalainen ONIX-sovellus perustuu seuraaviin dokumentteihin:
ONIX for Books
Product Information Format
Specification
Release 3.0 revision 1, January 2012
ONIX for Books: Code Lists Issues 18–27

Alkuperäiset dokumentit ovat saatavilla osoitteessa http://www.editeur.org/
Kommentit formaattiin ja mahdolliset lisäkysymykset Suomen ONIX-keskukselle.
http://www.onix.fi/

1

Sisällys
Suomalaisen sovelluksen esipuhe........................................................................................................... 4
ONIX-viesti .............................................................................................................................................. 5
Viestin rakenne ................................................................................................................................... 5
P.1 Tuotetietueen viite ja tyyppi (Record reference number, type and source) .............................. 19
P.2 Tuotteen yksilöivät tunnisteet (Product numbers)..................................................................... 20
Osio 1: Tuotteen bibliografinen kuvaus (product description) ............................................................. 22
P.3 Tuotemuoto (Product form) ....................................................................................................... 22
P.4 Tuotteen osat (Product parts)..................................................................................................... 33
P.5 Sarja (Collection) [0–n]................................................................................................................ 41
P.6 Nimeke (Product title detail) ...................................................................................................... 47
P.7 Tekijä (Authorship) [0–n] ............................................................................................................ 53
P.8 Konferenssi (Conference)............................................................................................................ 61
P.9 Painos (Edition) ........................................................................................................................... 64
P.10 Kieli ja kirjoitusjärjestelmä (Language) ..................................................................................... 66
P.11 Laajuus ja muuta tietoa sisällöstä (Extents and other content) ............................................... 68
P.12 Aihe (Subject) ............................................................................................................................ 73
P.13 Kohderyhmä (Audience) ........................................................................................................... 78
Osio 2: Markkinointiaineisto (Marketing collateral detail) ................................................................... 82
P.14 Tuotetta kuvaavat tekstit (Descriptions and other supporting text) ........................................ 82
P.15 Mediaviittaukset (Cited content) .............................................................................................. 85
P.16 Linkit markkinointimateriaaliin (Links to supporting resources) .............................................. 87
P.17 Palkinnot (Prizes) ...................................................................................................................... 95
Osio 4: Julkaisutiedot ja myyntirajoitukset (Publishing detail) ............................................................. 97
P.19 Kustantaja (Publisher) ............................................................................................................... 97
P.19.15 Tuotteen yhteystiedon rooli (Product contact role) [1] .................................................... 102
P.19.16 Tuotteen yhteystietojen tunnisteen tyyppi (Product contact identifier type) [1] ............. 102
P.19.17 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0-1] .................................................... 102
P.19.18 Tunniste (Identifier value) [1] ............................................................................................ 103
P.19.19 Yhteysorganisaation nimi (Product contact name) [0-1] ................................................... 103
P.19.20 Yhteyshenkilön nimi (Contact name) [0-1] ........................................................................ 103
P.19.21 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite (Product contact e-mail address) [0-1] ........................ 103
P.20 Tuotteen tila ja julkaisuaika (Global publishing status and dates / copyright) ....................... 104
2

P.21 Myyntirajoitukset (Territorial rights and other sales restrictions) ......................................... 109
Osio 5: Tuotteeseen liittyvät aineistot (Block 5: related material) ..................................................... 113
P.23 Liitännäistuotteet (Related products) ..................................................................................... 113
Osio 6: Välitystiedot (Block 6: Product supply) ................................................................................... 117
P.25 Tuotteen tilan lisätiedot (Market publishing detail) ............................................................... 117
P.26 Välittäjä ja kaupalliset tiedot (Supply detail) [0-1] ................................................................. 118

3

Suomalaisen sovelluksen esipuhe

Kirja-alan yhteinen tuotetietoformaatti: Suomalainen ONIX-sovellus 3.0
Uusi suomalainen ONIX-sovellus 3.0 on ilmestynyt kesällä 2012. Uuden sovelluksen pohjana ovat
EDItEURin julkaisemat kansainväliset formaattiversiot: ONIX for Books 3.0 vuodelta 2009 ja Release
3.0 revision 2 (3.0.2) vuoden 2014 alusta, sekä lokakuussa 2011 ilmestynyt ONIX for Books
Implementation and Best Practices Guide Release.
Formaattiin sisältyviä koodilistoja päivitetään neljä kertaa vuodessa. Myös suomalaisen sovelluksen
koodilistat pidetään ajan tasaisina – sellaiset uudet koodit (tai kokonaan uudet koodilistat), joita
pidetään tarpeellisina myös suomalaisessa sovelluksessa, lisätään sovellukseen säännöllisinä
päivityksinä. Päivityksistä ilmoitetaan Onix-keskuksen www-sivuilla ja sieltä on myös aina saatavissa
päivitetty versio sovelluksesta.
Suomalaisen ONIX-sovelluksen 3.0 käännöstyöhön on osallistunut ONIX-keskuksen lisäksi
suomalaisen kirja-alan toimijoista koostuva tekninen ONIX-ryhmä. Kansainvälistä ONIX-yhteistyötä
on ylläpidetty osallistumalla kansainvälisen EDItEUR -organisaation toimintaan.
Toimijoiden toivotaan huomioivan, että formaattisovellus 3.0 ei ole yhteensopiva version 2.1 kanssa.
Siirtymä 2.1:stä 3.0:aan on edennyt eri maissa ja eri organisaatioissa eri vauhtia. Jotkut organisaatiot
tulevat jatkamaan 2.1:n käyttöä myös vuoden 2014 jälkeen. Noita organisaatioita suositellaan
kuitenkin vahvasti siirtymään 3.0:aan niin pian kuin mahdollista. ONIX 2.1 ei lakkaa toimimasta,
mutta osa EDItEUR:in tuesta 2.1:lle lopetetaan.
Suomalainen ONIX-sovellus 3.0 on poimittavissa maksutta osoitteesta: www.onix.fi.
Lisätietoa Kirja-alan ONIXin suomalaisesta sovelluksesta ja siihen liittyvistä palveluista on saatavissa
ONIX-keskuksen kotisivuilla (www.onix.fi) ja ONIX-keskuksesta.

ONIX-keskus ja tekninen ONIX-ryhmä
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ONIX-viesti
Viestin rakenne
ONIX for Books on XML-pohjainen formaatti, jonka avulla voidaan välittää tietoja kirjoista ja kirjoihin
liittyvistä tuotteista.
ONIX-formaatin mukainen tuoteviesti koostuu neljästä osasta: viestin alusta, jonka muodon ja
sisällön määrää XML-standardi, otsikko-ryhmästä, viestin sisältämistä tuotetietueista ja viestin
lopusta.
Otsikko-osassa ilmoitetaan mm. viestin lähettäjä ja lähetysaika. Otsikko-ryhmää on käsitelty
tarkemmin seuraavassa luvussa.
ONIX-viesti sisältää yhden tai useampia tuotetietueita. Kerralla voidaan periaatteessa lähettää
kuinka monta tietuetta hyvänsä.
ONIX-formaatissa tuotetietoa välitetään vapaamuotoisena tekstinä ja koodilistojen avulla.
Koodilistoja käytetään, jotta tuotetiedot olisivat sekä lähettäjälle että vastaanottajalle
mahdollisimman yksiselitteisessä muodossa. Koodilistoja päivitetään säännöllisesti ja uusia koodeja
lisätään tarpeen mukaan. Koodin vanhentuessa sitä ei poisteta, mutta vanhentuneen koodin käyttöä
ei suositella.
ONIX-viestin tulee olla XML-standardin mukainen ja yhteensopiva EDItEURin ylläpitämässä
skeemassa määritellyn rakenteen kanssa. Skeema on saatavana kolmessa formaatissa, joista RNG ja
XSD -skeemojen avulla voidaan validoida viesti myös koodilistojen koodien osalta, DTD-skeema ei
sisällä koodilistoja. Validointi DTD-formaattia käyttäen ei ole riittävä eikä sitä suositella, koska
koodien arvoja ei voida tällä menetelmällä validoida. Toteuttajat voivat vapaasti valita, mitä
skeemaa käyttävät ONIX-viestien validoinnissa, mutta jos DTD-skeema valitaan, toteuttajien täytyy
jollain muulla tapaa tarkistaa, että kaikki koodien arvot ovat voimassa. Kukin skeema on lisäksi
saatavana kahdessa muodossa, joista toisessa on käytetty XML-elementtien koko nimiä (reference
names) ja toisessa näitä vastaavia koodeja (short tags). Käytettäessä elementtien nimiä viestin
tiedostokoko on suurempi, mutta viesti on helpommin ihmisen luettavissa. Yhdessä viestissä tulee
käyttää vain jompaakumpaa tapaa, ei molempia. EDtEURilta saatavalla XSLT-skriptillä voidaan
konvertoida viestejä muodosta toiseen.

X.1 Viestin alku
Viestin alku koostuu vähintään kahdesta XML-rivistä:
<?xml version="1.0"?>
<ONIXMessage release="3.0">
Käytettäessä XML-elementtien koko nimiä
<?xml version="1.0"?>
<ONIXmessage release="3.0">
Käytettäessä XML-elementtien koodeja
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XML-deklaraatio (1. rivi) voi sisältää myös tiedon merkistöstä, ks. tarkemmin Liite 2: Character sets
and special characters.
Toiseen riviin voidaan lisätä tieto validoinnissa käytettävästä skeemasta, ks. tarkemmin Liite 1: Using
Release 3.0 schemas for validation.

X.2 Viestin loppu
ONIX-viestin loppu on rivi:
</ONIXMessage>
Käytettäessä XML-elementtien koko nimiä
</ONIXMessage>
Käytettäessä XML-elementtien koodeja

X.3 Viesti kokonaisuudessaan
Kokonainen ONIX-viesti näyttää seuraavanlaiselta (tuotetietueiden sisältö on jätetty pois
esimerkistä):
Esimerkki käyttäen XML-elementtien koko nimiä
<?xml version="1.0"?>
<ONIXMessage release="3.0">
<Header>
<viestin otsikko-osan tietoelementit>
</Header>
<Product>
<ensimmäisen tuotetietueen ja tuotteen tunnisteet>
<osio 1, Tuotteen bibliografinen kuvaus>
<osio 2, Markkinointiaineisto>
<osio 3 (content detail), ei suomalaisessa sovelluksessa>
<osio 4, Julkaisutiedot ja myyntirajoitukset>
<osio 5, Tuotteeseen liittyvät aineistot>
<osio 6, Välitystiedot>
</Product>
<Product>
<toiseen tuotteeseen liittyvät tiedot>
</Product>
</ONIXMessage>
Esimerkki käyttäen XML-elementtien koodeja
<?xml version="1.0"?>
<ONIXmessage release="3.0">
<header>
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<viestin otsikko-osan tietoelementit>
</header>
<product>
<ensimmäisen tuotetietueen ja tuotteen tunnisteet>
<osio 1, Tuotteen bibliografinen kuvaus>
<osio 2, Markkinointiaineisto>
<osio 3 (content detail), ei suomalaisessa sovelluksessa>
<osio 4, Julkaisutiedot ja myyntirajoitukset>
<osio 5, Tuotteeseen liittyvät aineistot>
<osio 6, Välitystiedot>
</product>
<product>
<toiseen tuotteeseen liittyvät tiedot>
</product>
</ONIXmessage>

X.4 Tyhjät XML-elementit
ONIX-formaattiin sisältyy joitakin tyhjiä XML-elementtejä. Tällainen on esimerkiksi Pääaihe-kenttä
(<MainSubject/>), jota käytetään osoittamaan, että tietyssä Aihealue-ryhmässä (<Subject>)
ilmoitettava aihe on tuotteen pääaihe. Näitä tyhjiä elementtejä lukuun ottamatta viestin kentissä
tulee olla tietosisältöä, vapaaehtoisiakaan kenttiä ei tule sisällyttää viestiin tyhjinä.
XML attribuuttien käyttö
Tiettyjä XML-attribuutteja voidaan käyttää määrittelemään ONIX-formaatin kentän sisältöä. Kolme
attribuuteista, datestamp, sourcename ja sourcetype, soveltuu käytettäväksi minkä tahansa kentän
yhteydessä, eikä niitä ole formaatissa erikseen mainittu kenttien kohdalla sallittuina attribuutteina.
Muita attribuutteja voidaan käyttää vain tiettyjen kenttien yhteydessä, ja ne on lueteltu formaatissa
näiden kenttien kuvauksessa.
Attribuutit sijoitetaan elementin aloittavan tunnisteen (tägin) sisään, esim. <Text textformat= 02 >.
Attribuutin nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja erotetaan elementin nimestä välilyönnillä.
Attribuutin arvo merkitään lainausmerkkeihin. Jos yksi tunniste sisältää useampia attribuutteja, ne
erotetaan toisistaan välilyönneillä, esim. <Text textformat= 02 language= eng >. Attribuuttien
järjestys on vapaa.
Attribuutteja xml:lang ja xml:space ei tulisi käyttää ONIX-viestissä, vaikka nämä attribuutit ovat
oletuksena käytettävissä kaikissa XML-sovelluksissa, eikä niitä voida teknisesti estää.

X.5 Datestamp
Attribuutin avulla määritellään kentän tai ryhmän viimeisimmän päivityksen ajankohta (tai se aika,
jolloin kentän sisältö on vahvistettu voimassaolevaksi). Jos attribuutti liittyy kokonaiseen ryhmään,
se määrittelee viimeisimmän ajan, jolloin jokin ryhmään sisältyvä kenttä on päivitetty tai vahvistettu.
Attribuutin puuttuessa kentän sisällön ajankohdalle ei ole oletusarvoa, vaan tiedon vastaanottajan
tulisi tarvittaessa verrata päivitettyjä tietoja aikaisemmin toimitettuun.
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Datestamp-attribuutti on erityisen hyödyllinen usein muuttuvien tietojen, kuten hinnan ja
saatavuustietojen yhteydessä, sekä tilanteessa jossa vastaanottaja saa tietoja useista eri lähteistä.
Muoto

Attribuutin nimi
Esim.

Kirjain T erottaa ajan päiväyksestä ja kirjain Z osoittaa että kyseessä on
koordinoitu yleisaika (UTC). + tai - -merkillä osoitetaan aikavyöhyke
suhteessa koordinoituun yleisaikaan.
VVVVKKPP (Vain päiväys)
YYYYMMDDThhmm (Päiväys ja kellonaika (lähettäjän paikallista aikaa))
YYYYMMDDThhmmZ (Päiväys ja kellonaika, koordinoitu yleisaika (UTC))
YYYYMMDDThhmm±hhmm (Päiväys ja kellonaika, aikavyöhyke
suhteessa UTC-aikaan)
YYYYMMDDThhmmss (Päiväys ja kellonaika sekunnin tarkkuudella)
YYYYMMDDThhmmssZ (Koordinoitu yleisaika sekunnin tarkkuudella)
YYYYMMDDThhmmss±hhmm (Päiväys ja kellonaika sekunnin
tarkkuudella, aikavyöhyke suhteessa UTC-aikaan)
datestamp
<PriceAmount datestamp="20120601">29.90</PriceAmount> (Hinta
päivitetty 1.6.2012)

X.6 Sourcename
Attribuutin avulla ilmoitetaan tiedonlähteen nimi (esim. Gummerus). Attribuutti on tarpeellinen
erityisesti lähetettäessä edelleen tietoja, jotka on saatu toiselta toimijalta (esim. välittäjä toimittaa
kirjakaupalle kustantajalta saatuja tietoja). Attribuutin puuttuessa oletetaan viestin lähettäjän
vastaavan tiedoista.
Muoto
Attribuutin nimi
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
sourcename
<PublishingStatus sourcename="Gummerus">07</PublishingStatus>

X.7 Sourcetype
Attribuutin avulla määritellään tiedonlähteen tyyppi (esim. kustantaja). Attribuutti on tarpeellinen
erityisesti lähetettäessä edelleen tietoja, jotka on saatu toiselta toimijalta (esim. välittäjä toimittaa
kirjakaupalle kustantajalta saatuja tietoja). Attribuutin puuttuessa oletetaan tiedonlähteen olevan
viestin lähettäjä.
Muoto
Koodilista
Attribuutin nimi
Esim.

Koodi (kaksi numeroa)
3
sourcetype
<b394 sourcetype="01">01</b394> (Tiedonlähde on kustantaja)

X.8 Dateformat
Attribuuttia voidaan käyttää useiden aikaa ilmaisevien kenttien yhteydessä aikamääreen tyypin
määrittelyyn. Attribuutin puuttuessa kentän sisältämän aikamääreen tyypillä on kenttäkohtainen
oletusarvo, useimmin 00 (VVVVKKPP).
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Muoto
Koodilista
Attribuutin nimi
Esim.

Koodi (kaksi numeroa)
55
dateformat
<Date dateformat="05">1999</Date> (Aikamääre on pelkkä vuosi)

X.9 Language
Attribuutin avulla määritellään tekstin kieli, kun se on eri kuin viestin oletuskieli. Viestin oletuskieli
on kieli, jolla lähettäjä ja vastaanottaja ovat sopineet viestien vaihdon tapahtuvan. Viestissä
kuvattujen tuotteiden oletuskielestä ks. H.17. Monia niistä kentistä, joissa language-attribuuttia
käytetään, voidaan toistaa lähetettäessä sama sisältö useammalla kielellä.
Muoto
Koodilista
Attribuutin nimi
Esim.

Koodi (kolme kirjainta)
74 (ISO 639-2/B)
language
<Text language="swe">Utrensning är en stor läsupplevelse
o h…</Text> (Tuotetta kuvaava teksti ruotsiksi)

X.10 Release
Release-attribuuttia käytetään ONIX-formaatin versiosta 3.0 eteenpäin identifioimaan se standardin
versio, jonka mukainen lähetettävä viesti on. Käytetään vain ONIX-viestin alkuosaan sisältyvässä
<ONIXMessage> (<ONIXmessage>) -kentässä.
Muoto
Attribuutin nimi
Esim.

3.0 (tässä versiossa)
release
<ONIXmessage release="3.0">

X.11 Textcase
Attribuutin avulla määritellään nimekkeen tai alanimekkeen kirjoitustapa koodilistan 14 avulla (iso
alkukirjain vain ensimmäisessä sanassa ja erisnimissä / iso alkukirjain kaikissa merkitsevissä sanoissa
/ koko teksti isoin kirjaimin). Attribuutin puuttuessa oletusarvo on 00 , määrittelemätön.
Muoto
Koodilista
Attribuutin nimi
Esim.

Koodi (kaksi numeroa)
14
textcase
<TitleText textcase="01" language="eng">Brief history of
England</TitleText> (Nimekkeen ensimmäinen sana ja erisnimet isoin
alkukirjaimin)

X.12 Textformat
Tietyissä kentissä on textformat-attribuutin avulla mahdollista määritellä kentän sisältämän tekstin
muotoilussa käytetty merkintäkieli, esim. XHTML. Attribuutin puuttuessa oletus on 06 (vain teksti).
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Muoto
Koodilista
Attribuutin nimi
Esim.

Koodi (kaksi numeroa)
34 (vain koodit 02, 03, 05, 06 ja 07)
textformat
<Te t te tfor at=" "><p>…ku aus…</p></Te t> (Tuotetta kuvaava
teksti muotoiltu XHTML-formaatissa)

X.13 Textscript
Attribuutin avulla määritellään tekstin kirjoitusjärjestelmä.
Muoto
Koodilista
Attribuutin nimi
Esim.

Koodi (neljä kirjainta). ISO 15924 -standardin mukaisesti ensimmäinen
kirjain on iso ja muut pieniä.
121 (ISO 15924)
textscript
<PersonNameInverted textscript="Cyrl">До тоев к ,
Фёдо </PersonNameInverted>

Lisäohjeita
Merkistöstä, validoinnista ja XHTML:n, HTML:n tai XML:n käytöstä tekstikentissä katso erillinen
dokumentti: Kirja-alan Onix: merkistö, validointi, XHTML, HTML ja XML tekstikentissä .
(www.onix.fi)
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Otsikko-ryhmä (Header composite) [1]
Ryhmä kenttiä, jotka muodostavat ONIX-viestin otsikon.
Pakollinen, ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Header>
<header>

Lähettäjä-ryhmä (Sender composite) [1]
Ryhmässä ilmoitetaan ONIX-viestin lähettäjä.
Pakollinen, ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Sender>
<sender>

Lähettäjän tunniste -ryhmä (Sender identifier composite) [0–n]
Ryhmässä määrittellään lähettäjän tunnistetiedot. Tietueita vaihtavat osapuolet voivat sopia omien
tunnistejärjestelmiensä käytöstä.
Joko tämä ryhmä tai kenttä H.4 Lähettäjäorganisaation nimi (<SenderName>) on pakollinen.
Toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<SenderIdentifier>
<senderidentifier>

H.1 Lähettäjän tunnistejärjestelmä (Sender identifier type) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo mihin tunnistejärjestelmään H.3 Lähettäjän tunniste -kenttään (<IDValue>)
merkittävä tunniste kuuluu.
Kenttä on pakollinen osa Lähettäjän tunniste -ryhmää (<SenderIdentifier>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
44
<SenderIDType>
<m379>

Esim.

<SenderIDType>15</SenderIDType>
Koodi 15 = Y-tunnus
<m379>01</m379>
Koodi 01 = oma

H.2 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0–n]

11

Jos kentässä H.1 Lähettäjän tunnistejärjestelmä (<SenderIDType>) ilmoitettu järjestelmä on sisäinen
(esim. välittäjän oma tunnistejärjestelmä), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 30 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

Esim.

<IDTypeName>Kirjavälityksen asiakasnumero</IDTypeName>
<b233>Kustantajarekisterin tunnus</b233>

H.3 Lähettäjän tunniste (Identifier value) [1]
Kentässä H.1 Lähettäjän tunnistejärjestelmä (<SenderIDType>) määritellyn järjestelmän mukainen
lähettäjän tunniste.
Kenttä on pakollinen osa Lähettäjän tunniste -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä H.1 määritellystä järjestelmästä
<IDValue>
<b244>

Esim.

<IDValue>1522079-4</IDValue>
Kustantajan Y-tunnus

Lähettäjän tunniste -ryhmä päättyy (End of sender identifier composite)
H.4 Lähettäjäorganisaation nimi (Sender name) [0–1]
Viestin lähettäjäorganisaation nimi siinä muodossa kuin vastaanottajan kanssa on sovittu.
Joko tämä kenttä tai Lähettäjän tunniste -ryhmä (<SenderIdentifier>) on pakollinen. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 30 merkkiä
<SenderName>
<x298>

Esim.

<SenderName>Kirjavälitys</SenderName>
ONIX-viestin on lähettänyt Kirjavälitys
<x298>Otava</x298>
ONIX-viestin on lähettänyt Otava

H.5 Lähettäjän yhteyshenkilö (Sender contact) [0–1]
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Vapaamuotoinen kuvaus lähettäjäorganisaation yhteyshenkilön tiedoista (nimi, osasto,
puhelinnumero yms.). Sähköpostiosoite ilmoitetaan kentässä H.6 Lähettäjän sähköpostiosoite
(<EmailAddress>).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<ContactName>
<x299>

Esim.

<ContactName>Veera Viesti, puh: +358 50 3454567</ContactName>

H.6 Lähettäjän sähköpostiosoite (Sender contact email address) [0–1]
Viestin lähettäjäorganisaation yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<EmailAddress>
<j272>

Esim.

<EmailAddress>veera.viesti@gmail.com</EmailAddress>

Lähettäjä-ryhmä päättyy (End of sender composite)
Vastaanottaja-ryhmä (Addressee composite) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan ONIX-viestin vastaanottaja. Toistettava, jos vastaanottajia on useita.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Addressee>
<addressee>

Vastaanottajan tunniste -ryhmä (Addressee identifier composite) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan vastaanottajan tunniste. Toistettava, jos vastaanottajia on useita.
Joko tämä ryhmä tai kenttä H.10 Vastaanottajaorganisaation nimi (<AddresseeName>) on
pakollinen. Toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<AddresseeIdentifier>
<addresseeidentifier>

H.7 Vastaanottajan tunnistejärjestelmä (Addressee identifier type) [1]
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ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan vastaanottajan tunnistejärjestelmä. Tunniste ilmoitetaan kentässä H.9
Vastaanottajan tunniste (<IDValue>).
Kenttä on pakollinen osa Vastaanottajan tunniste (<AddresseeIdentifier>) -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
44
<AddresseeIDType>
<m380>

Esim.

<AddresseeIDType>15</AddresseeIDType>
Koodi 15 = Y-tunnus
<m380>01</m380>
Koodi 01 = oma

H.8 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0–1]
Jos kentässä H.7 Vastaanottajan tunnistejärjestelmä (<AddresseeIDType>) ilmoitettu järjestelmä on
sisäinen (esim. vastaanottajan oma tunnistejärjestelmä), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä
kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

Esim.

<IDTypeName>Kirjavälityksen asiakasnumero</IDTypeName>

H.9 Vastaanottajan tunniste (Identifier value) [1]
Kentässä H.7 Vastaanottajan tunnistejärjestelmä (<AddresseeIDType>) määritellyn järjestelmän
mukainen vastaanottajan tunniste.
Kenttä on pakollinen osa Vastaanottajan tunniste -ryhmää (<AddresseeIdentifier>), ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä H.7 määritellystä järjestelmästä
<IDValue>
<b244>

Esim.

<IDValue>13542</IDValue>

Vastaanottajan tunniste -ryhmä päättyy (End of addressee identifier composite)
H.10 Vastaanottajaorganisaation nimi (Addressee name) [0–1]
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ONIX-viestin vastaanottajaorganisaation nimi siinä muodossa kuin vastaanottajan kanssa on sovittu.
Joko tämä kenttä tai Vastaanottajan tunniste -ryhmä (<AddresseeIdentifier>) on pakollinen.
Toistettava, jos vastaanottajia on useita.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 30 merkkiä
<AddresseeName>
<x300>

Esim.

<AddresseeName>Kansalliskirjasto</AddresseeName>
ONIX-viestin vastaanottaja on Kansalliskirjasto
<AddresseeName>Suomalainen kirjakauppa</AddresseeName>
ONIX-viestin vastaanottaja on Suomalainen kirjakauppa
<x300>Gummerus</x300>
ONIX-viestin vastaanottaja on Gummerus

H.11 Vastaanottajan yhteyshenkilö (Addressee contact) [0–1]
Vapaamuotoinen kuvaus vastaanottajaorganisaation yhteyshenkilön tiedoista (nimi, osasto,
puhelinnumero yms.). Sähköpostiosoite ilmoitetaan kentässä H.12 Vastaanottajan sähköpostiosoite
(<EmailAddress>).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<ContactName>
<x299>

Esim.

<ContactName>Väinö Vastaus, puhelinnumero 09123456</ContactName>

H.12 Vastaanottajan sähköpostiosoite (Addressee contact email address) [0–1]
Viestin lähettäjäorganisaation yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<EmailAddress>
<j272>

Esim.

<EmailAddress> vaino.vastaus@luukku.com</EmailAddress>

Vastaanottaja-ryhmä päättyy (End of addressee composite)
H.13 Viestin järjestysnumero (Message sequence number) [0–1]
15

Viestin järjestysnumero tietylle vastaanottajalle lähetettyjen viestien sarjassa.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku
<MessageNumber>
<m180>

Esim.

<MessageNumber>115</MessageNumber>

H.14 Viestin lähetyksen järjestysnumero (Message repeat number) [0–1]
Järjestysnumero, joka erottaa saman viestin eri lähetyskerrat toisistaan. Kenttää käytettäessä
ensimmäinen lähetyskerta on 1, ja jos viesti lähetetään uudestaan, uusien lähetyskertojen numerot
ovat 2, 3 jne.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku
<MessageRepeat>
<m181>

Esim.

<MessageRepeat>2</MessageRepeat>
Kyseessä on saman viestin 2. lähetyskerta
<m181>1</m181>
Kyseessä on viestin ensimmäinen lähetyskerta

H.15 Viestin lähetysaika (Message creation date/time) [1]
Viestin lähetyspäivä (YYYYMMDD), tai päivä ja kellonaika (YYYYMMDDTHHMM).
Pakollinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

YYYYMMDD päivämäärä
YYYYMMDDTHHMM Päivämäärä ja kellonaika
<SentDateTime>
<x307>
<SentDateTime>20110522T1230</SentDateTime>
Viesti on lähetetty 22. toukokuuta 2011 kello 12.30
<x307>20101120</x307>
Viesti on lähetetty 20. marraskuuta 2010

H.16 Huomautus (Message note) [0–n]
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Lisätietoja viestistä.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 500 merkkiä
<MessageNote>
<m183>
language

Esim.

<MessageNote>Päivitykset syyskuussa 2012 ilmestyvistä
nimekkeistä</MessageNote>
<m183>Viestissä on mukana myös uusien kustantajien saatavilla
olevat ennen vuotta 2012 julkaistut nimekkeet</m183>

H.17 Tekstin oletuskieli (Default language of text) [0–1]
ISO-koodi, jolla ilmoitetaan ONIX-viestissä olevien tuotteiden oletuskieli, jollei P.10 Kieli-ryhmään ole
merkitty tuotteen kieltä. Oletuskieleksi määritelty kieli koskee kaikkia tuotteita, joille ei ole
määritelty kieltä ryhmässä P.10.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme kirjainta) /ISO 639-2/B
74
<DefaultLanguageOfText>
<m184>

Esim.

<DefaultLanguageOfText>fin</DefaultLanguageOfText>
ONIX-viestissä mukana olevien tuotteiden oletuskieli on suomi

H.19 Valuutta (Default currency) [0–1]
ISO-koodi, joka kertoo viestiin sisältyvien hintojen oletetun valuutan, jollei kenttään P.26.71 Valuutta
ole merkitty valuuttaa.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme kirjainta)
96
<DefaultCurrencyCode>
<m186>

Esim.

<DefaultCurrencyCode>EUR<DefaultCurrencyCode>
Koodi EUR = euro

Otsikko-ryhmä päättyy (End of header composite)
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Esimerkki otsikko-ryhmästä. Esimerkissä on käytetty ainoastaan pakollisia kenttiä.
<Header>
<Sender>
<SenderIdentifier>
<SenderIDType>15</SenderIDType>
<IDValue>1522079-4</IDValue>
</SenderIdentifier>
<SenderName>Gummerus</SenderName>
</Sender>
<SentDateTime>20120222</SentDateTime>
</Header>

Otsikko-ryhmä alkaa
Lähettäjä-ryhmä alkaa
Lähettäjän tunniste-ryhmä alkaa
Lähettäjän tunnistejärjestelmä 15 = Ytunnus
Lähettäjän tunniste -ryhmä päättyy
Lähettäjäorganisaation nimi
Lähettäjä-ryhmä päättyy
Viestin lähetysaika
Otsikko-ryhmä päättyy

Esimerkki Header-ryhmästä. Esimerkissä on pakollisten kenttien lisäksi ilmoitettu viestin
vastaanottaja
<Header>
<Sender>
<SenderIdentifier>
<SenderIDType>15</SenderIDType>
<IDValue>4596322-1</IDValue>
</SenderIdentifier>
<SenderName>Julkaisutoimitus</SenderName>
<ContactName>Anni Askare</ContactName>
<EmailAddress>anni.askare@kirjatoimitus.fi
</EmailAddress>
</Sender>
<Adressee>
<AddresseeIdentifier>
<AddresseeIDType>15</AddresseeIDType>
<IDValue>4896637-2</IDValue>
</AddresseeIdentifier>
<AddresseeName></AddresseeName>
</Adressee>
<MessageNumber>45</MessageNumber>
<SentDateTime>20120919</SentDateTime>
</Header>

Otsikko-ryhmä alkaa
Lähettäjä-ryhmä alkaa
Lähettäjän tunniste -ryhmä alkaa
Lähettäjän tunnistejärjestelmä 15 = ytunnus
Lähettäjän tunniste -ryhmä päättyy
Lähettäjän nimi
Lähettäjän yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Lähettäjä-ryhmä päättyy
Vastaanottaja-ryhmä alkaa
Vastaanottajan tunniste -ryhmä alkaa
Vastaanottajan tunniste 15 = y-tunnus
Vastaanottajan tunniste -ryhmä päättyy
Vastaanottajaorganisaation nimi
Vastaanottaja-ryhmä päättyy
Viestin järjestysnumero
Viestin lähetysaika
Otsikko-ryhmä päättyy
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Tuotetietue (Product record) [1–n]
ONIX-formaatissa tuotteen kuvailu muodostaa tuotetietueen. Tuotetietue sisältää vain yhden
tuotteen tiedot. Tuote voi koostua useammasta osasta, jotka yleensä käsitellään kaupallisesti yhtenä
kokonaisuutena. Tuotetietue alkaa XML-elementillä <Product> ja päättyy elementtiin </Product>.
Tuotetietueen alussa on kaksi pakollista ryhmää: P.1 Tuotetietueen viite ja tyyppi sekä P.2 Tuotteen
yksilöivät tunnisteet. Näissä ryhmissä yksilöidään tuotetietue ja kuvailtava tuote. Ryhmien jälkeen
tulee kuusi osiota, joista osio 6 on toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Product>
<product>

P.1 Tuotetietueen viite ja tyyppi (Record reference number, type and source)
Tuotetietueen alussa on kaksi pakollista kenttää: P.1.1 Tuotetietueen viite (<RecordReference>), joka
identifioi tuotetietueen ja P.1.2 Ilmoituksen tyyppi (<NotificationType>), jolla määritellään
ilmoituksen tai päivityksen tyyppi.

P.1.1 Tuotetietueen viite (Record reference number) [1]
Jokaisen tuotteen tietueella tai tietueilla tulee olla oma viitteensä, jonka avulla ne voidaan erottaa
muiden tuotteiden tietueista. Kyseessä ei ole tuotteen tunniste vaan tuotteesta tehdyn
tuotetietueen tunniste. Kun tuotteen tietoja päivitetään, käytetään päivitetyssä tuotetietueessa
samaa viitettä kuin aiemminkin samasta tuotteesta lähetetyissä tuotetietueissa on käytetty. Viitteen
tulee olla ainutkertainen ja pysyvä. Se voi olla vapaavalintainen ja sisältää esimerkiksi tuotteen ISBNtunnuksen yhdistettynä lähettäjän nimeen. Kun samasta tuotteesta lähetetään tietoa, käytetään
aina samaa tuotetietueen viitettä. Viitteen avulla vastaanottaja liittää yhteen aiemmin lähetetyt
tuotetietueet ja niiden päivitykset.
Pakollinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Alfanumeerinen (kirjaimista ja numeroista koostuva), suositeltava
enimmäispituus 100 merkkiä
<RecordReference>
<a001>
<RecordReference>Kansalliskirjasto9510238139</RecordReference>
Tuotetietueen viite muodostuu ONIX-viestin lähettäjän nimestä ja
tuotetietueessa kuvaillun tuotteen ISBN-tunnuksesta

P.1.2 Ilmoituksen tyyppi (Notification or update type code) [1]
ONIX-koodi tuotetietueen tyypin (esim. ennakkotieto, päivitys) määrittelemiseksi.
Pakollinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
1
<NotificationType>
<a002>
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Esim.

<NotificationType>02</NotificationType>
Koodi 02 = ennakkotieto, julkinen
<a002>03</a002>
Koodi 03 = luettelointitieto

P.1.3 Poiston selitys (Reason for deletion) [0–n]
Vapaamuotoinen kuvaus ONIX-tuotetietueen poiston syystä. Kenttää voidaan käyttää jos
tuotetietueen tyypiksi on määritelty koodi 05 (poisto) kentässä P.1.2 Ilmoituksen tyyppi
(<NotificationType>).
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<DeletionText>
<a199>
language

Esim.

<DeletionText>Tuotetietue lähetetty vahingossa</DeletionText>

P.2 Tuotteen yksilöivät tunnisteet (Product numbers)
Jokaisella tuotetietueessa kuvaillulla tuotteella täytyy olla tunniste, joka ilmoitetaan Tuotteen
tunniste -ryhmässä (<ProductIdentifier>). Tuotteesta ilmoitetaan aina GTIN-13-tunnus (aiemmin
EAN-tunnus) ja mahdollinen ISBN-tunnus. Ryhmässä voidaan ilmoittaa myös muita tunnisteita.

Tuotteen tunniste -ryhmä (Product identifier composite) [1–n]
Toistettava ryhmä kenttiä kuvailtavan tuotteen tunnisteen tai tunnisteiden ilmoittamiseen. Ryhmän
avulla voidaan ilmoittaa niin yleisesti tunnettuihin kuin kustantajien ja välittäjien omiin
tunnistejärjestelmiin kuuluvia tunnisteita. Jokainen tuotteeseen liittyvä tunniste ilmoitetaan omassa
Tuotteen tunniste -ryhmässään.
Pakollinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductIdentifier>
<productidentifier>

P.2.1 Tuotteen tunnisteen tyyppi (Product identifier type code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kenttään P.2.3 Tunniste (<IDValue>) merkittävän tunnisteen
järjestelmä.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen tunniste -ryhmää (<ProductIdentifier>). Ei toistettava. Kukin
Tuotteen tunniste -ryhmä voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
Koodilista

Koodi (kaksi numeroa)
5
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XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductIDType>
<b221>

Esim.

<ProductIDType>03</ProductIDType>
Koodi 03 = GTIN-13
<b221>15</b221>
Koodi 15 = ISBN-13
<b221>01</b221>
Koodi 01 = Oma
Omaa tunnistejärjestelmää käytettäessä sen nimi tulee ilmoittaa
kenttässä P.2.2 Tunnistejärjestelmän nimi.

P.2.2 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0–1]
Jos kentässä P.2.1 Tuotteen tunnisteen tyyppi (<ProductIDType>) ilmoitettu järjestelmä on sisäinen
(esim. Kansallisbibliografian tai kustantajan oma), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä. Jos
järjestelmä on yleisesti tunnettu (esim. ISBN), ei sitä kirjoiteta auki, vaan kenttään P.2.1 Tuotteen
tunnisteen tyyppi (<ProductIDType>) merkitty koodi on riittävä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

Esim.

<IDTypeName>NBN</IDTypeName>
NBN on Kansalliskirjaston tunnistejärjestelmä
<b233>SAP ID</b233>
SAP ID on WSOY:n tunnistejärjestelmä

P.2.3 Tunniste (Identifier value) [1]
Kentässä P.2.1 Tuotteen tunnisteen tyyppi (<ProductIDType>) määritellyn järjestelmän mukainen
tunniste.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen tunniste -ryhmää (<ProductIdentifier>). Ei toistettava. Kukin
Tuotteen tunniste -ryhmä voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P.2.1 määritellystä järjestelmästä
<IDValue>
<b244>

Esim.

<IDValue>9789510319109</IDValue>
Umebrto Econ teoksen Kauneuden historia GTIN-13-tunnus
<IDValue>9790550082298</IDValue>
Nuottijulkaisun Suuri toivelaulukirja 20 ISMN-13-tunnus
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<b244>S205</b244>
Alfamerin Traktorit Euroopassa -kirjan kustantajan oma tuotetunnus
<b244>10.1002/0471580643</b244>
DOI-tunnus, joka perustuu kirjan ISBN-10-tunnukseen
<244>URN:ISBN:978-952-10-4171-6</b244>
URN-tunnus, joka perustuu kirjan ISBN-tunnukseen. URN-tunnus kuuluu
Henna Viholan väitöskirjalle Studies on thermosensitive poly(Nvinylcaprolactam) based polymers for pharmaceutical applications.

Tuotteen tunniste -ryhmä päättyy (End of product identifier composite)

Osio 1: Tuotteen bibliografinen kuvaus (product description)
Kuvailutiedot-ryhmä (Descriptive detail composite) [0–1]
Tuotteen bibliografinen kuvaus -osio sisältää ryhmät P.3–P.13. Osiota ei voida toistaa. Jokaisessa
tuotetietueessa on oltava osio 1, ellei ilmoituksen tyyppiä ole kentässä P.1.2 määritelty jonkin muun
osion päivitykseksi.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<DescriptiveDetail>
<descriptivedetail>

P.3 Tuotemuoto (Product form)
Ryhmässä P.3 ilmoitetaan kuvailtavan tuotteen muoto, sisältötyyppi ja digitaalisten tuotteiden osalta
käyttörajoitukset.

P.3.1 Tuotteen kokoonpano (Product composition) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan onko kuvailtava tuote yksi- vai moniosainen. Moniosaisen tuotteen
tuotemuoto, kappalemäärä ja mahdollinen tunniste ilmoitetaan ryhmässä P.4 Tuotteen osat.
Kenttä on pakollinen osa Kuvailutiedot-ryhmää (<DescriptiveDetail>), ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
2
<ProductComposition>
<x314>

Esim.

<ProductComposition> 00</ProductComposition>
Koodi 00 = yksiosainen
<x314> 10</x314>
Koodi 10 = moniosainen

P.3.2 Tuotemuoto (Product form code) [1]
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ONIX-koodi, joka ilmaisee ensisijaisen tuotemuodon. Tuotemuodolla tarkoitetaan julkaisun ulkoasua
tai tyyppiä, esim. kovakantinen kirja tai CD-ROM. Tuotemuotokoodi kertoo verkkoaineistojen ja
lisensoitujen aineistojen osalta myös välitystavan (ladattava, verkkokäyttö), jos se on tiedossa.
Moniosaisten tuotteiden osalta tässä kentässä ilmoitetaan koodi SA ja tuotteen osien tuotemuoto
ilmoitetaan ryhmässä P.4. Tuotteen osat.
Kenttä on pakollinen osa Kuvailutiedot-ryhmää, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
150
<ProductForm>
<b012>

Esim.

<ProductForm>BB</ProductForm>
Koodi BB = Kovakantinen kirja
<ProductForm>ZE</ProductForm>
Koodi ZE = peli, esim. lautapeli
<b012>EC</b012>
EC = Verkkoaineisto, online-käyttö
<b012>SA</b012>
SA = Monipakkaus

P.3.3 Tuotemuodon tarkenne (Product form detail) [0–n]
ONIX-koodi tuotemuotoa koskevien tietojen tarkentamiseen. Kentässä ilmoitetaan myös
elektronisen tuotteen tiedostomuoto.
Vapaaehtoinen, toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (yksi kirjain ja kolme numeroa)
175
<ProductFormDetail>
<b333>

Esim.

<ProductFormDetail>B221</ProductFormDetail>
Koodi B221 = katselukirja
<b333>B209</b333>
Koodi B209 = tarrakirja
<b333>B309</b333>
Koodi B309 = neljännessidottu
<b333>B403</b333>
Koodi B403 = Nahka
<b333>B204</b333>
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Koodi B204 = pienoiskokoinen kirja
<b333>E101</b333>
Koodi E101 = EPUB
versio ilmoitetaan kentässä P.3.6 Tuotteen lisäpiirteen kuvaus

Tuotteen lisäpiirre -ryhmä (Product form feature composite) [0–n]
Toistettava ryhmä, jonka avulla voidaan kuvailla digitaalisten tuotteiden laitteisto- ja
ohjelmistovaatimukset sekä tuotteen ominaisuuksia kuten kirjan kannen väritystä, sivujen
reunaväriä tai DVD-levyjen aluekoodeja.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductFormFeature>
<productformfeature>

P.3.4 Tuotteen lisäpiirteen tyyppi (Product form feature type) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee millaisesta lisäpiirteestä on kysymys (esimerkiksi kalentereiden,
raamattujen ja virsikirjojen kannen väritys ja sivun reunojen väri, elektronisten julkaisujen
käyttöjärjestelmä ja muut järjestelmävaatimukset sekä digitaalisten julkaisujen
saavutettavuustiedot). Lisäpiirrettä koskevat tiedot on annettava joko kentässä P.3.5 tai P.3.6 tai
molemmissa.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen lisäpiirre -ryhmää (<ProductFormFeature>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
79
<ProductFormFeatureType>
<b334>

Esim.

<ProductFormFeatureType>01</ProductFormFeatureType>
Koodi 01 = julkaisun kannen väri
<b334>05</b334>
Koodi 05 = DVD maakoodi
<b334>06</b334>
Koodi 06 = Käyttöjärjestelmä
<b334>07</b334>
Koodi 07 = muut järjestelmävaatimukset

P.3.5 Tuotteen lisäpiirrekoodi (Product form feature value) [0–1]
ONIX-koodi tuotemuotoon liittyvien tietojen tarkempaa kuvailua varten. Tässä kentässä kuvataan
kentässä P.3.4 Tuotteen lisäpiirteen tyyppi (<ProductFormFeatureType>) ilmoitettu ominaisuus
(kuten käyttöjärjestelmä, kannen tai sivujen reunan väri, DVD:n aluekoodi).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
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Muoto
Koodilistat

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Riippuu kentässä P.3.4 määritellystä järjestelmästä
98 - Kannen väri tai sivujen reunaväri
76 - DVD:n maakoodi
176 - Käyttöjärjestelmä
196 - Digitaalisten julkaisujen saavutettavuustiedot
<ProductFormFeatureValue>
<b335>
<ProductFormFeatureValue>GLD</ProductFormFeatureValue>
Koodi GLD = kullanvärinen (Koodilista 98)
<b335>01</b335>
Koodi 01 = Android
<b335>00</b335>
Koodi 00 = Kaikki alueet
<b335>02</b335>
Koodi 02 = Japani, Eurooppa, Etelä-Afrikka, Lähi-itä (myös Egypti)

P.3.6 Tuotteen lisäpiirteen kuvaus (Product form feature description) [0–n]
Tätä kenttää käytetään, jos tuotteen lisäpiirrettä ei voida riittävästi kuvata kentässä 3.5 käytettävien
koodilistojen 98 ja 76 koodeilla. Elektronisten tuotteiden osalta esimerkiksi versio ilmoitetaan tässä
kentässä.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 500 merkkiä
<ProductFormFeatureDescription>
<b336>
language

Esim.

<ProductFormFeatureDescription>nelivärikansi
</ProductFormFeatureDescription>
<b336>Versio 3.0</b336>

Tuotteen lisäpiirre -ryhmä päättyy (End of product form feature composite)
P.3.7 Tuotteen pakkauksen tyyppi (Product packaging type code) [0–1]
ONIX-koodi, joka kertoo millaiseen pakkaukseen tuote on pakattu.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi

Koodi (kaksi numeroa)
80
<ProductPackaging>
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XML-elementin koodi

<b225>

Esim.

<ProductPackaging>09</ProductPackaging>
Koodi 09 = kannellinen laatikko
<b225>11</b225>
Koodi 11 = kotelo

P.3.8 Tuotemuodon kuvaus (Product form description) [0–n]
Jos tuotemuotoa kuvaavat koodit (listat 150 ja 175) eivät ole riittäviä, voidaan tähän kenttään lisätä
lyhyt kuvaus tuotemuodosta.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<ProductFormDescription>
<b014>
language

Esim.

<ProductFormDescription>Nalle, jolla selkärepussa
kirja</ProductFormDescription>

P.3.10 Ensisijainen sisältötyyppi (Primary content type code) [0–1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan tuotteen ensisijainen sisältötyyppi (esim. teksti, audio, video). Muut
sisältötyypit ilmoitetaan kentässä P.3.11 Muu sisältötyyppi. Jos tuotteen ensisijaista sisältötyyppiä ei
voida määritellä, ilmoitetaan tuotteen kaikki sisältötyypit kentässä P.3.11 Muu sisältötyyppi.
Vapaaehtoinen, mutta suositellaan käytettäväksi digitaalisille tuotteille. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
81
<PrimaryContentType>
<x416>

Esim.

<PrimaryContentType>10</PrimaryContentType>
Koodi 10 = tekstiä
<x416>01</x416>
Koodi 01 = äänikirja
<x416>22</x416>
Koodi 22 = julkaisua täydentävä äänisisältö

P.3.11 Muu sisältötyyppi (Product content type code) [0–n]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan muu kuin ensisijainen sisältötyyppi (esim. teksti, audio, video). Kenttä
on tarkoitettu erityisesti digitaalisten tuotteiden toissijaisten sisältötyyppien ilmoittamiseen. Kenttää
toistamalla voidaan ilmoittaa kaikki sisältötyypit, ellei yksikään niistä ole ensisijainen.
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Vapaaehtoinen, toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
81
<ProductContentType>
<b385>

Esim.

<ProductContentType>11</ProductContentType>
Koodi 11 = nuotteja

Tuotteen mitat -ryhmä (Measure composite) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan tuotteen mitat ja käytetyt mittayksiköt.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Measure>
<measure>

P.3.12 Mitan tyyppi (Measure type code) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee mistä tuotteen mitasta on kysymys.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen mitat -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
48
<MeasureType>
<x315>

Esim.

<MeasureType>01</MeasureType>
Koodi 01 = korkeus
< x315>08</ x315>
Koodi 08 = paino

P.3.13 Mitta (Measurement) [1]
Kentässä P.3.12 Mitan tyyppi määritelty mitta. Käytettävä mittayksikkö määritellään kentässä P.3.14
Mittayksikkö.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen mitat -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Reaaliluku, tarvittaessa voidaan käyttää desimaalipilkkua. Suositeltava
enimmäispituus kuusi merkkiä desimaalipilkku mukaan lukien.
<Measurement>
<c094>

Esim.

<Measurement>25</Measurement>
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<c094>320</c094>

P.3.14 Mittayksikkö (Measure unit code) [1]
ONIX-koodi, joka osoittaa mitä mittayksikköä on käytetty.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen mitat -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
50
<MeasureUnitCode>
<c095>

Esim.

<MeasureUnitCode>cm</MeasureUnitCode>
Koodi cm = senttimetri
<c095>gr</c095>
Koodi gr = gramma

Tuotteen mitat -ryhmä päättyy (End of measure composite)
P.3.15 Valmistusmaa (Country of manufacture) [0–1]
ISO 3166-1 -standardin koodi, jolla ilmoitetaan yksiosaisen tuotteen tai moniosaisen tuotteen
kaikkien osien valmistusmaa. Kenttää voi käyttää moniosaisella tuotteella vain jos sen kaikki osat on
valmistettu samassa maassa. Jos valmistusmaita on kaksi tai useampia, käytetään kenttää P.4.14.
Valmistusmaa (tuotteen osa) (<CountryOfManufacture>).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
91 (ISO 3166-1)
<CountryOfManufacture>
<x316>

Esim.

<CountryOfManufacture>FI</CountryOfManufacture>
Koodi FI = Suomi
<x316>EE</x316>
Koodi EE = Viro

P.3.16 Digitaalisen tuotteen suojaus (Digital product technical protection) [0–n]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan elektronisen tuotteen tekninen suojausmenetelmä.
Vapaaehtoinen, mutta suositellaan käytettäväksi, jos tuote on suojattu. Toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
144
<EpubTechnicalProtection>
<x317>
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Esim.

<EpubTechnicalProtection>02</EpubTechnicalProtection>
Koodi 02 = digitaalinen vesileima
<x317>03</x317>
Koodi 03 = Adobe DRM

Käyttöoikeudet-ryhmä (digitaaliset tuotteet) (Usage constraint composite (digital products)) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan tuotteen käyttöoikeudet, jotka voivat perustua kopiosuojausjärjestelmään tai
tuotteen laitealustaan.
Vapaaehtoinen ja toistettava
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<EpubUsageConstraint>
<epubusageconstraint>

P.3.17 Käyttötapa (digitaaliset tuotteet) (Usage type (digital products)) [1]
ONIX-koodi, jolla määritellään digitaalisen tuotteen käyttötapa (esim. esikatselu, tulostus).
Kenttä on pakollinen osa Käyttöoikeudet-ryhmää, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
145
<EpubUsageType>
<x318>

Esim.

<EpubUsageType>01</EpubUsageType>
Koodi 01 = Esikatselu
<x318>07</x318>
Koodi 07 = Lisenssin kesto (Käyttöajan määrittely: kentässä P.3.18 koodi
02 ja päivien määrä Käyttörajoitukset-ryhmässä)

P.3.18 Käyttöoikeus (digitaaliset tuotteet) (Usage status (digital products)) [1]
ONIX-koodi, jolla määritellään digitaalisen tuotteen käyttöoikeus (vaihtoehdot ovat sallittu,
rajoitettu, kielletty). Rajoitukset määritellään Käyttörajoitukset-ryhmässä.
Kenttä on pakollinen osa Käyttöoikeudet-ryhmää (<EpubUsageConstraint>), ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
146
<EpubUsageStatus>
<x319>

Esim.

<EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
Koodi 03 = kielletty
<x319>02</x319>
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Koodi 02 = rajoitettu
<x319>01</x319>
Koodi 01 = sallittu

Käyttörajoitukset-ryhmä (digitaaliset tuotteet) (Usage limit composite (digital products)) [0–n]
Ryhmä, jolla ilmoitetaan digitaalisen tuotteen käyttöön liittyvät määrälliset rajoitteet.
Vapaaehtoinen , toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<EpubUsageLimit>
<epubusagelimit>

P.3.19 Käyttömäärärajoitus (digitaaliset tuotteet) (Usage quantity (digital products)) [1]
Kentässä P.3.17 määritetyn käyttötavan maksimimäärä.
Kenttä on pakollinen osa Käyttörajoitukset-ryhmää (<EpubUsageLimit>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Desimaaliluku
<Quantity>
<x320>

Esim.

<Quantity>10</Quantity>

P.3.20 Käyttömäärärajoituksen kohde (digitaaliset tuotteet) (Usage unit (digital products)) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kentässä P.3.19 Käyttämäärärajoitus määritellyn rajauksen kohde
(esim. samanaikaiset käyttäjät, sivumäärä).
Kenttä on pakollinen osa Käyttörajoitukset-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
147
<EpubUsageUnit>
<x321>

Esim.

<EpubUsageUnit>07<EpubUsageUnit>
Koodi 07 = Samanaikaisia käyttäjiä
<x321>09</x321>
Koodi 09 = Päiviä

Käyttörajoitukset-ryhmä päättyy (End of usage limit composite)
Käyttöoikeudet-ryhmä päättyy (End of usage constraint composite)
Digitaalisen tuotteen lisenssi (Digital product license) [0-1]
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Ryhmässä ilmoitetaan tuotteen käyttöön liittyvän lisenssin nimi ja linkki lisenssin ihmis- tai
koneluettavaan sisältöön.
Vapaaehtoinen, ei toistettava
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<EpubLicense>
<epublicense>

P.3.20a Digitaalisen tuotteen lisenssin nimi (Digital product license name) [1-n]
Lisenssin nimi tai otsikko. Kenttä on pakollinen osa Digitaalisen tuotteen lisenssi -ryhmää
(<EpubLicense>).
Toistettava, jos sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä. Tällöin sisällön kieli on
osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<EpubLicenseName>
<x511>
language
<x511>CC0 1.0</x511>

Digitaalisen tuotteen lisenssin kuvaus (Digital product license expression) [0-n]
Ryhmässä ilmoitetaan linkin lisenssiehtojen ilmoitustavasta. Ehdot voivat olla ihmis- tai
koneluettavassa muodossa.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<EpubLicenseExpression>
<epublicenseexpression>

P.3.20b Lisenssikuvauksen tyyppi (License expression type) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kentässä P.3.20d olevan lisenssin kuvauksen ilmaisutavan tyyppi.
Kenttä on pakollinen osa Digitaalisen tuotteen lisenssin kuvaus -ryhmää (<EpubLicenseExpression>).
Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Koodi (kaksi numeroa)
218
<EpubLicenseExpressionType>
<x508>
<x508>10</x508> (ONIX-PL)

Koodi 10 = ONIX-PL

P.3.20d Linkki lisenssin kuvaukseen (License expression link) [1]
Verkkosivuston osoite.
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Kenttä on pakollinen osa Digitaalisen tuotteen lisenssin kuvaus -ryhmää (<EpubLicenseExpression>).
Ei toistettava.
Muoto
Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
XML-elementin nimi
<EpubLicenseExpressionLink>
XML-elementin koodi
<x510>
Esim.
<EpubLicenseExpressionLink>https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode</Ep
ubLicenseExpressionLink>

Digitaalinen tuotelisenssin kuvaus -ryhmä päättyy (End of digital product license
expression composite)

Digitaalinen tuotelisenssi-ryhmä päättyy (End of digital product license composite)

P.3.21 Kartan mittakaava (Map scale) [0–n]
Kartan mittakaava. Yleisestä esitystavasta (1:nnnnn) poiketen kenttään merkitään vain mittakaavan
loppu (nnnnn) ilman välilyöntejä tai välimerkkejä.
Vapaaehtoinen. Voidaan toistaa, jos tuotteessa on käytetty kahta tai useampaa mittakaavaa.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus kahdeksan merkkiä
<MapScale>
<b063>

Esim.

<MapScale>50000</MapScale>
Mittakaava 1:50000
<b063>1000</b063>
Mittakaava 1:1000

Esimerkki digitaalisen tuotteen tuotemuodon kuvauksesta. Tuote on EPUB-julkaisu, jossa on muun
muassa digitaalinen suojaus ja käyttöön liittyviä rajoituksia.
<ProductComposition>00</ProductComposition>
<ProductForm>ED</ProductForm>
<ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail>
<ProductFormFeature>
<ProductFormFeatureType>10
</ProductFormFeatureType>

<ProductFormFeatureDescription>Versio 3.0
</ProductFormFeatureDescription>
</ProductFormFeature>
<PrimaryContentType>10</PrimaryContentType>
<ProductContentType>15</ProductContentType>

Tuotteen kokoonpano 00 = yksiosainen
Tuotemuoto ED = digitaalinen aineisto,
ladattava
Tuotemuodon tarkenne E101 = EPUB
Tuotteen lisäpiirre -ryhmä alkaa
Tuotteen lisäpiirteen tyyppi 10 =
digitaalisen julkaisun tiedostomuodon
versio

Tuotteen lisäpiirre -ryhmä päättyy
Ensisijainen sisältötyyppi 10 = tekstiä
Muu sisältötyyppi 15 = linkkejä (sisäisiä)
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<ProductContentType>14</ProductContentType>
Muu sisältötyyppi 14 = linkkejä (ulkoisia)
<EpubTechnicalProtection>03</EpubTechnicalProtection>Digitaalisen tuotteen suojaus 03 = Adobe
RDM
<EpubUsageConstraint>
Käyttöoikeudet-ryhmä alkaa
<EpubUsageType>01</EpubUsageType>
Käyttötapa 01 = esikatselu
<EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus>
Käyttöoikeus 02 = rajoitettu
<EpubUsageLimit>
Käyttörajoitukset-ryhmä alkaa
<Quantity>10</Quantity>
Käyttömäärärajoitus
<EpubUsageUnit>04</EpubUsageUnit>
Käyttömäärärajoituksen kohde 04 = sivuja
</EpubUsageLimit>
Käyttörajoitukset-ryhmä päättyy
</EpubUsageConstraint>
Käyttöoikeudet-ryhmä päättyy
<EpubUsageConstraint>
Käyttöoikeudet-ryhmä alkaa
<EpubUsageType>02</EpubUsageType>
Käyttötapa 03 = kopiointi
<EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
Käyttöoikeus 03 = kielletty
</EpubUsageConstraint>
Käyttöoikeudet-ryhmä päättyy
<EpubUsageConstraint>
Käyttöoikeudet-ryhmä alkaa
<EpubUsageType>05</EpubUsageType>
Käyttötapa 05 = muunnos puheeksi
<EpubUsageStatus>01</EpubUsageStatus>
Käyttöoikeus 01 = sallittu
</EpubUsageConstraint>
Käyttöoikeudet-ryhmä päättyy

P.4 Tuotteen osat (Product parts)
Ryhmän P.4 kenttiä käytetään, kun kentät P.3.1 Tuotteen kokoonpano (<ProductComposition>) ja
P.3.2 Tuotemuoto (<ProductForm>) osoittavat, että kysymyksessä on joko moniosainen tuote tai
myyntipakkaus. Tällöin tuotetietueessa täytyy olla vähintään yksi tuotteen osia kuvaava
<ProductPart>-ryhmä. Myyntierät ilmoitetaan kentässä P.26.51 Myyntierä (Minimum order
quantity).
Lisätietoa sarjojen, settien ja moniosaisten tuotteiden kuvaamisesta löytyy erillisestä ONIX for Books:
Product Information Format: How to describe sets, series and multiple-item products -oppaasta
EDItEURin verkkosivuilta (www.editeur.org).

Tuotteen osa -ryhmä (Product part composite) [0-n]
Ryhmää käytetään moniosaisen tuotteen osien kuvaamiseen. Ryhmän kenttiin merkitään tuotteen
osan tunniste, tuotemuoto ja kappalemäärä. Tuotteen osan kappalemäärä ilmoitetaan myös silloin
kun se on yksi (1). Eri tuotemuotoa olevien osien tiedot merkitään kukin omaan Tuotteen osa
-ryhmäänsä.
Jos osalla on tunniste, se ilmoitetaan Tuotteen tunniste -ryhmässä, osan tuotemuoto ilmoitetaan
kentässä P.4.5 Tuotemuoto (tuotteen osa) (<ProductForm>) ja osien kappalemäärä kenttässä P.4.13
Tunnisteellisen osan kappalemäärä (tuotteen osa) (<NumberOfCopies>).
Jos tuotteen osalla tai osilla ei ole omaa tunnistetta, ilmoitetaan samaan tuotemuotoon kuuluvien
osien tuotemuoto ja kappalemäärä. Tuotemuoto merkitään kenttään P 4.5 Tuotemuoto (tuotteen
osa) (<ProductForm>) ja kappalemäärä kenttään P.4.13 Tunnisteettoman osan kappalemäärä
(tuotteen osa) (<NumberOfItemsOfThisForm>).
Vapaaehtoinen, toistettava.
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XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductPart>
<productpart>

P.4.1 Tuotteen ensisijainen osa -indikaattori (

Primary part indicator) [0–1]

Kenttä, joka osoittaa, että kuvailun kohteena on moniosaisen tuotteen ensisijainen osa. Esimerkiksi
kirjasta ja lelusta tai kirjasta ja DVD:sta koostuvissa tuotteissa ensisijaiseen osaan lisätään tyhjä
<PrimaryPart/>-kenttä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tyhjä XML-kenttä (XML empty element)
<PrimaryPart/>
<x457/>

Esim.

<PrimaryPart/>

Tuotteen tunniste -ryhmä (tuotteen osa) Product identifier composite (product part) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan kuvailtavan tuotteen tunniste tai tunnisteet. Tässä yhteydessä ryhmää
käytetään tuotteen osan tunnisteen ilmoittamiseen.
Pakollinen, jos tuotteen osalla on oma tunniste. Toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductIdentifier>
<productidentifier>

P.4.2 Tuotteen tunnisteen tyyppi (Product identifier type code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kenttään P.4.4 Tunniste (<IDValue>) merkittävän tunnisteen
järjestelmä.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen tunniste -ryhmää. Ei toistettava. Kukin Tuotteen tunniste -ryhmä
voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
5
<ProductIDType>
<b221>

Esim.

<ProductIDType>03</ProductIDType>
Koodi 03 = GTIN-13
<ProductIDType>15</ProductIDType>
Koodi 15 = ISBN-13
<b221>06</b221>
Koodi 06 = DOI

P.4.3 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0–1]
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Jos kentässä P.4.2 Tuotteen tunnisteen tyyppi (<ProductIDType>) ilmoitettu järjestelmä on sisäinen
(esim. Kansallisbibliografia tai kustantajan oma), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä. Jos
järjestelmä on yleisesti tunnettu (esimerkiksi ISBN), ei sitä kirjoiteta auki, vaan kenttään P.4.2
merkitty koodi on riittävä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

Esim.

<IDTypeName>NBN</IDTypeName>
Kansalliskirjaston tunnistejärjestelmä
<b233>SAP ID</b233>
WSOY:n tunnistejärjestelmä

P.4.4 Tunniste (Identifier value) [1]
Tunniste, jonka järjestelmä on määritelty kentässä P.4.2 Tuotteen tunnisteen tyyppi
(<ProductIDType>).
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen tunniste (<ProductPart>) -ryhmää. Ei toistettava. Kukin Tuotteen
tunniste -ryhmä voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P.4.2 määritellystä järjestelmästä
<IDValue>
<b244>

Esim.

<IDValue>978-951-20-7230-9</IDValue>

Tuotteen tunniste -ryhmä päättyy (End of product identifier composite (product part)
P.4.5 Tuotemuoto (tuotteen osa) (Product form code (product part)) [1]
ONIX-koodi, joka ilmaisee tuotteen osan tuotemuodon. Tuotemuodolla tarkoitetaan julkaisun
ulkoasua tai tyyppiä, esim. kovakantinen kirja tai CD-ROM.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen osa (<ProductPart>) -ryhmää, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
150
<ProductForm>
<b012>

Esim.

<ProductForm>BB</ProductForm>
BB = Kovakantinen kirja
<b012>DB</b012>
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Koodi DB = CD-ROM

P.4.6 Tuotemuodon tarkenne (tuotteen osa) (Product form detail (product part)) [0–n]
ONIX-koodi tuotemuotoa koskevien tietojen tarkentamiseen. Kentässä ilmoitetaan myös
elektronisen tuotteen tiedostomuoto.
Vapaaehtoinen, toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (yksi kirjain ja kolme numeroa)
175
<ProductFormDetail>
<b333>

Esim.

<ProductFormDetail>B206</ProductFormDetail>
Koodi B206 = ponnahduskirja
<ProductFormDetail>P102</ProductFormDetail>
Koodi P102 = taskukalenteri
<b333>B209</b333>
Koodi B209 = tarrakirja
<b333>E101</b333>
Koodi E101 = EPUB

Tuotteen lisäpiirre -ryhmä (tuotteen osa) Product form feature composite (product part) [0–n]
Toistettava ryhmä, jonka avulla voidaan kuvailla digitaalisten tuotteiden laitteisto- ja
ohjelmistovaatimukset sekä tuotteen ominaisuuksia kuten kirjan kannen väritystä, sivujen
reunaväriä tai DVD-levyjen aluekoodeja.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductFormFeature>
<productformfeature>

Tuotteen lisäpiirre -ryhmän kentät P.4.7-P.4.9 ovat identtisiä kenttien P 3.4-P.3.6 kanssa.

P.4.7 Tuotteen lisäpiirteen tyyppi (tuotteen osa) (Product form feature type) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee millaisesta lisäpiirteestä on kysymys (esimerkiksi kalentereiden,
raamattujen ja virsikirjojen kannen väritys ja sivun reunojen väri, elektronisten julkaisujen
käyttöjärjestelmä ja muut järjestelmävaatimukset). Lisäpiirrettä koskevat tiedot on annettava joko
kentässä P.4.8 tai P.4.9 tai molemmissa.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen lisäpiirre -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto

Koodi (kaksi numeroa)
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Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

79
<ProductFormFeatureType>
<b334>

Esim.

<ProductFormFeatureType>02<ProductFormFeatureType>
Koodi 02 = sivun reunaväri
<b334>03</b334>
Koodi 03 = DVD:n maakoodi
<b334>06</b334>
Koodi 06 = Käyttöjärjestelmä
<b334>07</b334>
Koodi 07 = muut järjestelmävaatimukset

P.4.8 Tuotteen lisäpiirrekoodi (tuotteen osa) (Product form feature value) [0–1]
ONIX-koodi tuotemuotoon liittyvien tietojen tarkempaa kuvailua varten. Tässä kentässä kuvataan
kentän P.4.7 Tuotteen lisäpiirteen tyyppi ominaisuus (kuten kannen tai sivujen reunan väri, DVD:n
aluekoodi).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilistat

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Riippuu kentässä P.4.7 määritellystä järjestelmästä
98 - Kannen väri tai sivujen reunaväri
76 - DVD:n maakoodi
176 – Käyttöjärjestelmä
196 - Digitaalisten julkaisujen saavutettavuustiedot
<ProductFormFeatureValue>
<b335>
<ProductFormFeatureValue>BLK</ProductFormFeatureValue>
Koodi BLK = musta
<b335>01</b335>
Koodi 01 = Android

P.4.9 Tuotteen lisäpiirteen kuvaus (tuotteen osa) (Product form feature description) [0–n]
Tätä kenttää käytetään, jos tuotteen lisäpiirrettä ei voida riittävästi kuvata kentässä P.4.8 Tuotteen
lisäpiirrekoodi -kentässä käytettävien koodilistojen 98 ja 76 koodeilla.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 500 merkkiä
<ProductFormFeatureDescription>
<b336>
language
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Esim.

<ProductFormFeatureDescription>Skottiruudullinen
</ProductFormFeatureDescription>
<b336>EPUBin versio 3.0</b336>

Tuotteen lisäpiirre -ryhmä (tuotteen osa) päättyy (End of product form feature composite
(product part))

P.4.10 Tuotemuodon kuvaus (tuotteen osa) (Product form description (product part)) [0–n]
Jos tuotemuotoa kuvaavat koodit (listat 150 ja 175) eivät ole riittäviä, voidaan tähän kenttään lisätä
lyhyt kuvaus tuotemuodosta.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.

Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<ProductFormDescription>
<b014>
language

Esim.

<ProductFormDescription> Niiskuneidin muotoinen piparkakkumuotti
</ProductFormDescription>
<b014>kummituspehmolelu</b014>

P.4.11 Sisältötyyppi (tuotteen osa) (Product content type code (product part)) [0–n]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan tuotteen osan sisältötyyppi (esim. teksti, audio, video).
Vapaaehtoinen, toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
81
<ProductContentType>
<b385>

Esim.

<ProductContentType>01</ProductContentType>
Koodi 01 = äänikirja
<b385>06</b385>
Koodi 06 = video

P.4.12 Tunnisteettoman osan kappalemäärä (tuotteen osa) (Number of items of a
specified form (product part)) [0–1]
Jos tuotteen osalla ei ole tunnistetta, ilmoitetaan kappalemäärä tässä kentässä. Kappalemäärä
ilmoitetaan myös silloin, kun se on yksi (1).
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Esim. 1: Tuote koostuu kirjasta ja CD-levystä, kirjalla on ISBN mutta CD-levyllä ei ole
tunnistetta. CD-levyn kappalemäärä merkitään tähän kenttään, kirjan kappalemäärä
kenttään P.4.13.
Esim. 2: Tuote koostuu useista samaa tuotemuotoa olevista eri teoksista, mutta vain
kokonaisuudella on tunniste. Teosten määrä merkitään tähän kenttään.
Joko tämä tai kenttä P.4.13 Tunnisteellisen osan kappalemäärä on pakollinen osa Tuotteen osa ryhmää, molempia ei saa käyttää. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus 4 merkkiä
<NumberOfItemsOfThisForm>
<x322>

Esim.

<NumberOfItemsOfThisForm>3</NumberOfItemsOfThisForm>
<x322>50</x322>

P.4.13 Tunnisteellisen osan kappalemäärä (tuotteen osa) Number of copies (product part)
[0–1]
Jos tuotteen osalla on tunniste, ilmoitetaan kappalemäärä tässä kentässä. Kappalemäärä ilmoitetaan
myös silloin, kun se on yksi (1).
Esim. 1: Tuote koostuu kirjasta ja CD-levystä, kirjalla on ISBN mutta levyllä ei ole
tunnistetta. Kirjan kappalemäärä merkitään tähän kenttään, CD-levyn kappalemäärä
kenttään P.4.12.
Esim. 2: Tuote on neliosainen teos, jokaisella osalla on oma tunnisteensa.
Tuotetietueessa on neljä Tuotteen osa -ryhmää; osan tunniste merkitään kenttään
P.4.4 ja kappalemäärä (1) tähän kenttään.
Esim.3: Tuote on opetuspaketti jossa on opettajan kirja ja 20 oppilaan kirjaa.
Opettajan kirjalla ja oppilaan kirjalla on omat tunnisteensa. Tuotetietueessa on kaksi
Tuotteen osa -ryhmää, osan tunniste merkitään kenttään P.4.4 ja tähän kenttään
merkitään kappalemäärä (1 opettajan kirjalle ja 20 oppilaan kirjalle).
Joko tämä tai kenttä P.4.12 Tunnisteettoman osan kappalemäärä (<NumberOfItemsOfThisForm>)on pakollinen osa Tuotteen osa -ryhmää, molempia ei saa käyttää. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus 4 merkkiä
<NumberOfCopies>
<x323>

Esim.

<NumberOfCopies>24</NumberOfCopies>
<x323>1</x323>

P.4.14 Valmistusmaa (tuotteen osa) (Country of manufacture (product part)) [0–1]

39

Koodi, jolla ilmoitetaan tuotteen osan valmistusmaa, jos eri osien valmistusmaa vaihtelee. Jos kaikki
osat on valmistettu samassa maassa, ilmoitetaan valmistusmaa kentässä P.3.15 Valmistusmaa
(<CountryOfManufacture>).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
91 (ISO 3166-1)
<CountryOfManufacture>
<x316>

Esim.

<CountryOfManufacture>FI</CountryOfManufacture>
Koodi FI = Suomi
<x316>EE</x316>
Koodi EE = Viro

Tuotteen osa -ryhmä päättyy (End of product part composite)
Esimerkki ryhmien P.3 ja P.4 käytöstä. Kysymyksessä on moniosainen tuote (1 kirja, jolla ISBN-tunnus
ja 2 CD-levyä, joilla ei ole tunnisteita)

<ProductComposition>10</ProductComposition>
<ProductForm>SA</ProductForm>
<ProductPackaging>09</ProductPackaging>
<ProductPart>
<PrimaryPart/>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>03</ProductIDType>
<IDValue>978-951-20-7230-9</IDValue>
</ProductIdentifier>
<ProductForm>BB</ProductForm>
<NumberOfCopies>1</NumberOfCopies>
</ProductPart>
<ProductPart>
<ProductForm>AC</ProductForm>
<NumberOfItemsOfThisForm>2
</NumberOfItemsOfThisForm>
</ProductPart>

Tuotteen kokoonpano 10 = moniosainen
Tuotemuoto SA = monipakkaus
Tuotteen pakkauksen tyyppi 09 =
kannellinen laatikko
Tuotteen osa -ryhmä alkaa
Tuotteen ensisijainen osa
-indikaattori
Tuotteen tunniste -ryhmä alkaa
Tuotteen tunnisteen tyyppi 03 = GTIN-13
Tuotteen tunniste -ryhmä päättyy
Tuotemuoto (tuotteen osa) BB =
kovakantinen kirja
Tunnisteellisen osan kappalemäärä
Tuotteen osa -ryhmä päättyy
Tuotteen osa -ryhmä alkaa
Tuotemuoto (tuotteen osa) AC = CDäänilevy
Tunnisteettoman osan kappalemäärä
(tuotteen osa)
Tuotteen osa -ryhmä päättyy

Esimerkki ryhmien P.3 ja P.4 käytöstä. Kysymyksessä on moniosainen tuote, joka koostuu viidestä
kirjasta
<ProductComposition>10</ProductComposition>
<ProductForm>SA</ProductForm>

Tuotteen kokoonpano 10 = moniosainen
Tuotemuoto SA = monipakkaus
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<ProductPackaging>11</ProductPackaging>
<ProductPart>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>03</ProductIDType>
<IDValue>978-952-16-1000-4</IDValue>
</ProductIdentifier>
<ProductForm>BC</ProductForm>
<NumberOfCopies>5</NumberOfCopies>
</ProductPart>

Tuotteen pakkauksen tyyppi 11 = kotelo
(useampia tuotteita)
Tuotteen osa -ryhmä alkaa
Tuotteen tunniste -ryhmä alkaa
Tuotteen tunnisteen tyyppi 03 = GTIN-13
Tuotteen tunniste -ryhmä päättyy
Tuotemuoto BC = pehmeäkantinen kirja
Tunnisteellisen osan kappalemäärä
Tuotteen osa -ryhmä päättyy

P.5 Sarja (Collection) [0–n]
Ryhmän P.5 kenttiin merkitään tietoja sarjasta johon tuote kuuluu. Sarjoja on kahta eri tyyppiä:
Kustantajan sarja ja muun toimijan muodostama sarja (esim. välittäjän, kirjakaupan). Kustantajan
sarjan tuotteissa itsessään tai kustantajan tuottamissa tuotetietueissa on merkintä sarjasta.
Jos kustantajan sarjan nimi sisältyy kokonaisuudessaan tuotteen nimeen, se merkitään
Nimeketiedot-ryhmään(<TitleDetail>) ryhmässä P.6, jolloin Sarja-ryhmää ei yleensä tarvita. Jos
sarjan nimi ei sisälly tuotteen nimeen, se pitää merkitä Sarja-ryhmään. Jos osa kustantajan sarjan
nimestä kuuluu myös tuotteen nimekkeeseen, ilmoitaan nimeke kokonaisuudessaan Sarja-ryhmässä
ja tuotteen nimeke ryhmässä P.6 Nimeke.
Muun toimijan muodostamien sarjojen nimitiedot merkitään aina Sarja-ryhmään.
Sarja-ryhmä on toistettava, koska tuote voi kuulua kahteen tai useampaan sarjaan.
Lisätietoa sarjojen, settien ja moniosaisten tuotteiden kuvaamisesta löytyy erillisestä ONIX for Books:
Product Information Format: How to describe sets, series and multiple-item products -oppaasta
EDItEURin verkkosivuilta (www.editeur.org).

Sarja-ryhmä (Collection composite) [0–n]
Ryhmä kenttiä, joihin merkitään tietoja sarjasta johon tuote kuuluu.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Collection>
<collection>

P.5.1 Sarjan tyyppi (Collection type code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo sarjan tyypin (kustantajan sarja, muun toimijan muodostama sarja tai
määrittelemätön).
Kenttä on pakollinen osa Sarja-ryhmää <Collection>, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi

Koodi (kaksi numeroa)
148
<CollectionType>
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XML-elementin koodi

<x329>

Esim.

<CollectionType>10</CollectionType>
Koodi 10 = kustantajan sarja
<x329>20</x329>
Koodi 20 = muun toimijan muodostama sarja

P.5.2 Sarjan muodostaja (Source name) [0–1]
Jos sarjan tyyppi on muun toimijan muodostama sarja , voidaan tässä kentässä ilmoittaa sarjan
muodostaneen toimijan nimi.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<SourceName>
<x330>

Esim.

<SourceName>Kirjavälitys</SourceName>

Sarjan tunniste -ryhmä (Collection identifier composite) [0–n]
Ryhmä kenttiä, joissa ilmoitetaan sarjan tunniste tai tunnisteet.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<CollectionIdentifier>
<collectionidentifier>

P.5.3 Sarjan tunnisteen tyyppi (Collection identifier type code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kenttään P.5.5 Tunniste (<IDValue>) merkittävän tunnisteen
järjestelmä.
Kenttä on pakollinen osa Sarjan tunniste -ryhmää. Ei toistettava
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
13
<CollectionIDType>
<x344>

Esim.

<CollectionIDType>02</CollectionIDType>
Koodi 02 = ISSN
<x344>22</x344>
Koodi 22 = URN

P.5.4 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0–1]
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Jos kentässä P.5.3 Sarjan tunnisteen tyyppi ilmoitettu järjestelmä on sisäinen (esim.
Kansallisbibliografian tai kustantajan oma), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä. Jos
järjestelmä on yleisesti tunnettu (esimerkiksi ISBN-tunnus), ei sitä kirjoiteta auki, vaan P.5.3 Sarjan
tunnisteen tyyppi -kenttään merkitty koodi on riittävä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

Esim.

<IDTypeName>Fellow’n oma</IDTypeName>

P.5.5 Tunniste (Identifier value) [1]
Tunniste, jonka järjestelmä on määritelty kentässä P.5.3 Sarjan tunnisteen tyyppi
(<CollectionIDType>).
Kenttä on pakollinen osa Sarjan tunniste -ryhmää. Ei toistettava. Kukin Sarjan tunniste -ryhmä voi
sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P.5.3 määritellystä järjestelmästä
<IDValue>
<b244>

Esim.

<IDValue>1799-0351</IDValue>
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Sarjan tunniste -ryhmä päättyy (End of collection identifier composite)
Nimeketiedot-ryhmä (Title detail composite) [0–n]
Ryhmä, jolla ilmoitetaan sarjan nimeke ja määritellään sen tyyppi.
Ryhmä on pakollinen, jos sarjan nimeke ei sisälly kokonaisuudessaan tuotteen nimeen. Tällöin sekä
sarjan että tuotteen nimeke tai nimekkeet ilmoitetaan ryhmässä P.6 Nimeke. Toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<TitleDetail>
<titledetail>

P.5.6 Nimekkeen tyyppi (Title type code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan minkä tyyppisestä nimekkeestä on kysymys.
Kenttä on pakollinen osa Nimeketiedot-ryhmää (<TitleDetail>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi

Koodi (kaksi numeroa)
15
<TitleType>
43

XML-elementin koodi

<b202>

Esim.

<TitleType>01<TitleType>
Koodi 01 = tuotteen tai sarjan nimeke
<b202>11</b202>
Koodi 11 = kansinimeke

Nimeke-ryhmä (Title element composite) [1–n]
Ryhmässä ilmoitetaan sarjan nimeketiedot. Jos Sarja-ryhmässä (<Collection>) on Nimeketiedotryhmä (<TitleDetail>), täytyy siinä olla myös vähintään yksi Nimeke-ryhmä (<TitleElement>).
Nimekkeen ilmoittamisessa voidaan käyttää kaikkia ryhmän kenttiä, mutta jokaisessa Nimekeryhmässä täytyy olla jokin seuraavista kentistä:
a)
b)
c)
d)

P.6.3 Osan numero (<PartNumber>),
P.6.4 Vuosiluku (<YearOfAnnual>),
P.6.5 Nimeke (<TitleText>) tai
P.6.6 Nimekkeen etuliite (<TitlePrefix>) ja P.6.7 Nimeke ilman etuliitettä
(<TitleWithoutPrefix>) kentän kanssa.

Kentässä P.5.7 Nimeketasoksi täytyy määritellä tuotteen, sarjan tai alasarjan nimeke. Osan numero
ei yleensä ole käytössä sarjatasolla, mutta alasarjatasolla sitä käytetään.
Lisää tietoa sarjojen nimeketietojen ilmoittamisesta löytyy ONIX for Books: Product Information
Format: How to describe sets, series and multiple-item products -oppaasta EDItEURin kotisivuilta
(www.editeur.org).
Ryhmä on pakollinen osa Nimeketiedot-ryhmää (<TitleDetail>). Toistettava
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<TitleElement>
<titleelement>

P.5.7 Nimeketaso (Title element level) [1]
ONIX-koodi, jolla määritellään sarjan nimekkeen taso.
Kenttä on pakollinen osa Nimeke-ryhmää (<TItleElement>).
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
149
<TitleElementLevel>
<x409>

Esim.

<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
Koodi 02 = Sarjan nimeke

P.5.8 Osan numero (Part number) [0–1]
Jos tuotteessa on osamerkintä (esim. osa 1, numero 5) ilmoitetaan se tässä kentässä.
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Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
<PartNumber>
<x410>

Esim.

<PartNumber>Volume 17</PartNumber>

P.5.9 Vuosiluku (Year of annual) [0–1]
Vuosikirjan nimekkeessä mainittu vuosi tai vuodet ilmoitetaan tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
<YearOfAnnual>
<b020>

Esim.

<YearOfAnnual>2009</YearOfAnnual>

P.5.10 Päänimeke (Title text) [0–1]
Tähän kenttään merkitään kentässä P.5.6 Nimekkeen tyyppi (<TitleType>) määritelty nimeke ilman
alanimekettä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<TitleText>
<b203>
language, textcase

Esim.

<TitleText>Nicholas Nickleby</TitleText>

P.5.11 Nimekkeen etuliite (Title prefix) [0–1]
Nimekkeen alussa oleva teksti, jota ei oteta huomioon aakkostuksessa.
Vapaaehtoinen, voidaan käyttää vain, jos tuotetietueessa on myös kenttä P.5.12 Nimeke ilman
etuliitettä. Näitä kenttiä (P.5.11 ja P.5.12) käytetään, kun halutaan erottaa nimekkeen etuliite
aakkostuksessa pois. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
<TitlePrefix>
<b030>
language, textcase

Esim.

<TitlePrefix>The</TitlePrefix>

P.5.12 Nimeke ilman etuliitettä (Title text without prefix) [0–1]
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Nimeke ilman etuliitettä ja alanimekettä.
Vapaaehtoinen, voidaan käyttää vain, jos tuotetietueessa on myös kenttä P.5.11 Nimekkeen etuliite.
Näitä kenttiä (P.5.11 ja P.5.12) käytetään, kun halutaan erottaa nimekkeen etuliite aakkostuksessa
pois. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<TitleWithoutPrefix>
<b031>
language, textcase

Esim.

<TitleWithoutPrefix>shameful life of Salvador
Dali</TitleWithoutPrefix>

P.5.13 Alanimeke (Subtitle) [0–1]
Nimekkeen mahdollinen alanimeke kokonaisuudessaan. Alanimeke määrittelee, selittää tai
täydentää nimekettä, johon se kuuluu. Jos alanimekkeitä on useita, ne erotetaan toisistaan
kaksoispisteellä ja aloitetaan pienillä alkukirjaimilla.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<Subtitle>
<b029>
language, textcase

Esim.

<Subtitle>The Russian Revolution 1891-1924</Subtitle>

Nimeke-ryhmä päättyy (End of title element composite)
Nimeketiedot-ryhmä päättyy (End of title detail composite)
Sarja-ryhmä päättyy (End of collection composite)
P.5.64 Ei kuulu sarjaan -kenttä (

No collection indicator) [0–1]

Tyhjä kenttä, joka ilmaisee ettei tuote kuulu sarjaan.
Vapaaehtoinen, ei toistettava. Voidaan käyttää, jos tuotetietueessa ei ole sarja-ryhmää
(<Collection>), eikä sarja-tason nimekettä ryhmässä P.6.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tyhjä XML-kenttä
<NoCollection/>
<x411/>

Esim.

<NoCollection/>

46

P.6 Nimeke (Product title detail)
Ryhmässä P.6 ilmoitetaan kuvailtavan tuotteen nimeke tai nimekkeet. Nimeketiedot-ryhmää
(<TitleDetail>) käytetään myös ryhmässä P.5 Sarja.
Lisää tietoa sarjojen nimeketietojen ilmoittamisesta löytyy ONIX for Books: Product Information
Format: How to describe sets, series and multiple-item products -oppaasta EDItEURin kotisivuilta
(www.editeur.org).

Nimeketiedot-ryhmä (Title detail composite) [1–n]
Toistettava ryhmä tuotteen nimeketietojen ilmoittamiseen.
Ryhmä on pakollinen osa kuvailutiedot-osiota (<DescriptiveDetail>), toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<TitleDetail>
<titledetail>

P.6.1 Nimekkeen tyyppi (Title type code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan minkä tyyppisestä nimekkeestä on kysymys.
Kenttä on pakollinen osa Nimeketiedot-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
15
<TitleType>
<b202>

Esim.

<TitleType>01</TitleType>
Koodi 01 = Tuotteen tai sarjan nimeke
<b202>03</b202>
Koodi 03 = Alkuteoksen nimeke
<b202>05</b202
Koodi 05 = Lyhennetty nimeke

Nimeke-ryhmä (Title element composite) [1–n]
Ryhmässä ilmoitetaan kentässä P.6.1 määritelty nimeke. Nimekkeen ilmoittamisessa voidaan käyttää
kaikkia ryhmän kenttiä, mutta jokaisessa Nimeke-ryhmässä täytyy olla jokin seuraavista kentistä:
a)
b)
c)
d)

P.6.3 Osan numero (<PartNumber>),
P.6.4 Vuosiluku (<YearOfAnnual>),
P.6.5 Nimeke (<TitleText>) tai
P.6.6 Nimekkeen etuliite (<TitlePrefix>) ja P.6.7 Nimeke ilman etuliitettä
(<TitleWithoutPrefix>) kentän kanssa.
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Nimekkeen taso (tuotteen nimeke, sarjan nimeke tai alasarjan nimeke) täytyy määritellä kentässä
P.6.2 Nimeketaso (<TitleElementLevel>).
Ryhmä on pakollinen osa Nimeketiedot-ryhmää (<TitleDetail>), toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<TitleElement>
<titleelement>

P.6.2 Nimeketaso (Title element level) [1]
ONIX-koodi, jolla määritellään onko kyseessä esim. tuotteen tai sarjan nimeke.
Pakollinen osa Nimeketiedot-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
149
<TitleElementLevel>
<x409>

Esim.

<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
02 = sarjan nimeke
<x409>01</x409>
01 = tuotteen nimeke

P.6.3 Osan numero (Part number) [0–1]
Jos tuotteen nimekkeessä on osamerkintä (esim. osa 1, numero 5) ilmoitetaan se tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
<PartNumber>
<x410>

Esim.

<PartNumber>Volume 17</PartNumber>
<x410>21</x410>

P.6.4 Vuosiluku (Year of annual) [0–1]
Vuosikirjan nimekkeessä mainittu vuosi tai vuodet ilmoitetaan tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
<YearOfAnnual>
<b020>

Esim.

<YearOfAnnual>2009</YearOfAnnual>
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<b020>1990–1995</b020>

P.6.5 Nimeke (Title text) [0–1]
Tähän kenttään merkitään kentässä P.6.1 Nimekkeen tyyppi määritelty nimeke ilman alanimekettä.
Pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<TitleText>
<b203>
language, textcase

Esim.

<TitleText>Nicholas Nickleby</TitleText>
<b203>Seitsemän veljestä</b203>
<b203>Tuhma tyttö</b203>

P.6.6 Nimekkeen etuliite (Title prefix) [0–1]
Nimekkeen alussa oleva teksti, jota ei oteta huomioon aakkostuksessa.
Vapaaehtoinen, voidaan käyttää vain, jos tuotetietueessa on myös kenttä P.6.7 Nimeke ilman
etuliitettä. Näitä kenttiä (P.6.6 ja P.6.7) käytetään, kun halutaan erottaa nimekkeen etuliite
aakkostuksessa pois. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
<TitlePrefix>
<b030>
language, textcase

Esim.

<TitlePrefix>The</TitlePrefix>

P.6.7 Nimeke ilman etuliitettä (Title text without prefix) [0–1]
Nimeke ilman etuliitettä ja alanimekettä.
Vapaaehtoinen, voidaan käyttää vain, jos tuotetietueessa on myös P.6.6 Nimekkeen etuliite -kenttä.
Näitä kenttiä (P.6.6 ja P.6.7) käytetään, kun halutaan erottaa nimekkeen etuliite aakkostuksessa
pois. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<TitleWithoutPrefix>
<b031>
language, textcase

Esim.

<TitleWithoutPrefix>shameful life of Salvador
Dali</TitleWithoutPrefix>

P.6.8 Alanimeke (Subtitle) [0–1]
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Nimekkeen mahdollinen alanimeke kokonaisuudessaan. Alanimeke määrittelee, selittää tai
täydentää nimekettä, johon se kuuluu. Jos alanimekkeitä on useita, ne erotetaan toisistaan
kaksoispisteellä ja aloitetaan pienillä alkukirjaimilla.
Kenttä on pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa, jos tuotteella on alanimeke. Ei
toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Teksti, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<Subtitle>
<b029>
language, textcase

Esim.

<Subtitle>The Russian Revolution 1891-1924</Subtitle>
A People’s Tragedy -teoksen alanimeke
<b029>ehkäise sydäntautiriskiäsi terveellisellä ravinnolla : alenna
kolesteroliasi, alenna verenpainettasi, torju metabolinen
oireyhtymä</b029>
Ravintoa sydämelle -teoksen alanimekkeet

Nimeke-ryhmä päättyy (End of title element composite)
Nimeketiedot-ryhmä päättyy (End of title detail composite)
P.6.9 Opinnäytteen tyyppi (Thesis type code) [0–1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan akateemisen tutkielman tai väitöskirjan tyyppi.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
72
<ThesisType>
<b368>

Esim.

<ThesisType>02</ThesisType>
Koodi 02 = väitöskirja
<b368>07</b368>
Koodi 07 = pro gradu -työ

P.6.10 Korkeakoulu (Thesis presented to) [0–1]
Korkeakoulu tai yliopisto, jossa opinnäyte on hyväksytty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava. Jos tätä kenttää käytetään, tuotetietueessa täytyy olla myös kenttä
P.6.9 Opinnäytteen tyyppi (<ThesisType>).
Muoto

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
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XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

<ThesisPresentedTo>
<b369>
language

Esim.

<ThesisPresentedTo>Helsingin yliopisto</ThesisPresentedTo>
Opinnäyte on hyväksytty Helsingin yliopistossa
<b369>Itä-Suomen yliopisto</b369>
Opinnäyte on hyväksytty Itä-Suomen yliopistossa

P.6.11 Opinnäytteen hyväksymisvuosi (Year of thesis) [0–1]
Vuosi, jolloin opinnäyte on hyväksytty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava. Jos tätä kenttää käytetään, tuotetietueessa täytyy olla myös kenttä
P.6.9 Opinnäytteen tyyppi (<ThesisType>).
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus 4 merkkiä
<ThesisYear>
<b370>
dateformat

Esim.

<ThesisYear>2002</ThesisYear>
<b370>2010</b370>

Esim. Helsingin yliopistossa vuonna 2011 hyväksytty väitöskirja
<ThesisType>02</ThesisType>
<ThesisPresentedTo>Helsingin yliopisto
</ThesisPresentedTo>
<ThesisYear>2011</ThesisYear>

Opinnäytteen tyyppi 02 = väitöskirja
Korkeakoulu
Opinnäytteen hyväksymisvuosi

Esimerkki nimekkeen ja ja alkuteoksen nimekkeen ilmoittamisesta
<TitleDetail>
<TitleType>01</TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
<TitleText>Steve Jobs</TitleText>
</TitleElement>
</TitleDetail>
<TitleDetail>
<TitleType>03</TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
<TitleText>iSteve</TitleText>
<Subtitle>The Book of Jobs</Subtitle>
</TitleElement>

Nimeketiedot-ryhmä alkaa
Nimekkeen tyyppi 01 = tuotteen tai sarjan
nimeke
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 01 = tuotteen nimeke
Nimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä alkaa
Nimekkeen tyyppi 03 = alkuteoksen
nimeke
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 01 = tuotteen nimeke
Nimeke
Alanimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
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</TitleDetail>

Nimeketiedot-ryhmä päättyy

Esim. Sarjan nimeke kuuluu kokonaisuudessaan julkaisun nimekkeeseen (nimeke ilmoitetaan
nimeke-ryhmässä P.6) Valloittaja. Kunnian kentät.
<TitleDetail>
<TitleType>01</TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
<TitleText>Valloittaja</TitleText>
</TitleElement>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
<TitleText>Kunnian kentät</TitleText>
</TitleElement>
</TitleDetail>

Nimeketiedot-ryhmä alkaa
nimekkeen tyyppi 01 = tuotteen tai sarjan
nimeke
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 02 = sarjan nimeke
Nimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 01 = tuotteen nimeke
Nimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä päättyy

Esim. Sarjan nimeke kuuluu kokonaisuudessaan julkaisun nimekkeeseen (nimeke ilmoitetana
nimeke-ryhmässä P.6) Mitä-missä-milloin 2011
<TitleDetail>
<TitleType>01</TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
<TitleText>Mitä-missä-milloin</TitleText>
</TitleElement>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
<YearOfAnnual>2011</YearOfAnnual>
</TitleElement>
</TitleDetail>

Nimeketiedot-ryhmä alkaa
Nimekkeen tyyppi 01 = tuotteen tai sarjan
nimeke
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 02 = sarjan nimeke
Nimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 01 = tuotteen nimeke
Vuosiluku
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä päättyy

Esim. Kustantajan sarja, jonka nimi ei kuulu sarjassa julkaistun teoksen nimekkeeseen. Sarjan
nimeke (Keltainen kirjasto ) ilmoitetaan ryhmässä P.5 ja julkaisun nimeke (Neljäs käsi ) ryhmässä
P.6.
<Collection>
<CollectionType>10</CollectionType>
<TitleDetail>
<TitleType>01<TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
<TitleText>Keltainen kirjasto</TitleText>
</TitleElement>
</TitleDetail>
</Collection>
<TitleDetail>

Sarja-ryhmä alkaa
Sarjan tyyppi 10 = kustantajan sarja
Nimeketiedot-ryhmä (P.5) alkaa
Nimekkeen tyyppi 01 = tuotteen tai sarjan
nimeke
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 02 = sarjan nimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä päättyy
Sarja-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä (P.6) alkaa
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<TitleType>01</TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
<TitleText>Neljäs käsi</TitleText>
<TitleElement>
</TitleDetail>

Nimekkeen tyyppi 01 = tuotteen tai sarjan
nimeke
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 01 = tuotteen nimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä päättyy

Esim. Kustantajan sarja, jonka nimi ei kuulu sarjassa julkaistun teoksen nimekkeeseen. Sarjan
nimeke on Nummelan ponitalli ja julkaisun nimeke on Käärmekiven lumous.

<Collection>
<CollectionType>10</CollectionType>
<TitleDetail>
<TitleType>01<TitleType>
<TitleElement>
<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
<TitleText>Nummelan ponitalli</TitleText>
</TitleElement>
</TitleDetail>
</Collection>
<TitleDetail>
<TitleType>01</TitleType>
<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
<TitleText>Käärmekiven lumous</TitleText>
</TitleDetail>

Sarja-ryhmä alkaa
Sarjan tyyppi 10 = kustantajan sarja
Nimeketiedot-ryhmä (P.5) alkaa
Nimekkeen tyyppi 01 = tuotteen tai sarjan
nimeke
Nimeke-ryhmä alkaa
Nimeketaso 02 = sarjan nimeke
Nimeke-ryhmä päättyy
Nimeketiedot-ryhmä päättyy
Sarja-ryhmä päättyy
nimeketiedot-ryhmä (P.6) alkaa
Nimekkeen tyyppi 01 = tuotteen tai sarjan
nimeke
Nimeketaso 01 = tuotteen nimeke
Nimeketiedot-ryhmä (P.6) päättyy

P.7 Tekijä (Authorship) [0–n]
Ryhmässä P.7 ilmoitetaan tuotteen tekijään tai tekijöihin liittyviä tietoja. Tekijän nimen lisäksi
ryhmässä voidaan ilmoittaa tekijän vaihtoehtoiset nimet, kuten todellinen nimi ja pseudonyymi.
Myös nimen eri kirjoitusasut voidaan ilmoittaa.
Jos tekijää ei ole ilmoitettu, ryhmä P.7 voidaan jättää pois.
Tekijä-ryhmän tulee sisältää vähintään kenttä P.7.2 Tekijän rooli ja
a) yhden tai useamman kentän P.7.10 Tekijän nimi (sukunimi, etunimi), tai
b) kentän P.7.19 Yhteisötekijä, tai
c) kentän P.7.45 Nimeämättömät tekijät.
Muut kentät ovat vapaaehtoisia.
Jos kyseessä on henkilötekijä, kenttä P.7.10 Tekijän nimi (sukunimi, etunimi)
(<PersonNameInverted>) on pakollinen. Ryhmän muiden kenttien käyttö on vapaaehtoista.
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Tekijä-ryhmä (Contributor composite) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan tuotteen tekijä tai tekijät. Tekijä voi olla myös muu kuin henkilö, esimerkiksi
yhteisö.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Contributor>
<contributor>

P.7.1 Tekijän järjestysnumero (Contributor sequence number) [0–1]
Tekijän järjestysnumero. Kenttää käytetään silloin kun tekijöitä on kaksi tai enemmän. Tekijät
merkitään samassa järjestyksessä kuin julkaisuun (esim. kirjan nimiösivu) on merkitty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku (1, 2, 3 jne.), suositeltava enimmäispituus kolme merkkiä
<SequenceNumber>
<b034>

Esim.

<SequenceNumber>3</SequenceNumber>
<b034>2</b034>

P.7.2 Tekijän rooli (Contributor role) [1–n]
ONIX-koodi, joka kertoo tekijän tai tekijöiden roolin julkaisun synnyssä.
Kenttä on pakollinen osa Tekijä-ryhmää (<Contributor>). Voidaan toistaa jos samalla tekijällä on
useampia rooleja suhteessa teoksen syntyyn.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (yksi kirjain ja kaksi numeroa)
17
<ContributorRole>
<b035>

Esim.

<ContributorRole>A01</ContributorRole>
Koodi A01 = Tekijä, kirjoittaja
<b035>A12</b035>
Koodi A12 = kuvittaja
<b035>B06</b035>
Koodi B06 = Kääntäjä

P.7.3 Käännöksen lähdekieli (Source language of a translation) [0–n]
Kieli, josta käännös on tehty. Käytetään ainoastaan kun kentässä P.7.2 Tekijän rooliksi on määritelty
koodi B06, B08 tai B10.
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Vapaaehtoinen. Toistettava, jos sama henkilö on kääntänyt useammasta kielestä.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme kirjainta)
74 (ISO 639-2/B)
<FromLanguage>
<x412>

Esim.

<FromLanguage>eng</FromLanguage>
Koodi eng = englanti

P.7.4 Käännöksen kieli (Target language of a translation) [0–n]
Kieli, jolle käännös on tehty. Käytetään ainoastaan kun kentässä P.7.2 Tekijän rooliksi on määritelty
koodi B06, B08 tai B10.
Voidaan käyttää monikielisissä teoksissa ilmaisemaan kuka kääntäjistä on kääntänyt erikieliset
osuudet.
Vapaaehtoinen. Toistettava, jos sama henkilö on kääntänyt useammalle kielelle.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme kirjainta)
74 (ISO 639-2/B)
<ToLanguage>
<x413>

Esim.

<ToLanguage>fin</ToLanguage>
Koodi fin = suomi

P.7.5 Tekijän ensisijaisen nimen tyyppi (Primary name type) [0–1]
ONIX-koodi, joka ilmoittaa tekijän nimen tyypin, esim. oikea nimi tai pseudonyymi. Ensisijaiseksi
nimeksi merkitään julkaisussa oleva nimi.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
18
<NameType>
<x414>

Esim.

<NameType>01</NameType>
Koodi 01 = Pseudonyymi, nimimerkki

P.7.10 Tekijän nimi (sukunimi, etunimi) (Person name, inverted) [0–1]
Tekijän nimi esitetään käänteisessä järjestyksessä (sukunimi, etunimi). Jos sukunimeä ei ole (esim.
jotkin taiteilijanimet sekä islantilaiset nimet) nimen osien järjestys on suora.
Vapaaehtoinen, ei toistettava

55

Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<PersonNameInverted>
<b037>
textscript

Esim.

<PersonNameInverted>Vargas Llosa, Mario</PersonNameInverted>
<PersonNameInverted>Tuomari Nurmio</PersonNameInverted>
Taitelijanimet merkitään suorassa järjestyksessä
<b037>Rushdie, Salman</b037>
<b037>Kan, Qian</b037>
Kiinalainen nimi tuotteessa muodossa Kan Qian (Sukunimi Etunimi)
<b037>Yrsa Sigurðardóttir</b037>
Islantilaisen nimen merkitseminen

P.7.19 Yhteisötekijän nimi (Corporate contributor name) [0–1]
Jos teoksen tekijä on yhteisö, ilmoitetaan sen nimi tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<CorporateName>
<b047>
textscript

Esim.

<CorporateName>Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunta</CorporateName>
<b047>Rationalisointineuvottelukunta SAK-TT</b047>

Vaihtoehtoinen nimi -ryhmä (Alternative name composite) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan tekijän vaihtoehtoinen nimi ja sen tyyppi. Vaihtoehtoinen nimi -ryhmää
käytetään esitettäessä henkilön vaihtoehtoisia nimiä, esimerkiksi nimimerkillä kirjoittavan henkilön
oikea nimi.
Jokaisen Vaihtoehtoinen nimi -ryhmän tulee sisältää kenttä P.7.21 Vaihtoehtoisen nimen tyyppi
<NameType> sekä:
a) kenttä P.7.26 Tekijän nimi (sukunimi, etunimi), tai
b) kenttä P.7.35 Yhteisötekijän nimi
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<AlternativeName>
<alternativename>
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P.7.21 Vaihtoehtoisen nimen tyyppi (Alternative name type) [1]
ONIX-koodi, joka ilmoittaa tekijän vaihtoehtoisen nimen tyypin, esim. pseudonyymiä käyttävän
tekijän oikea nimi, aikaisempi nimi.
Kenttä on pakollinen osa Vaihtoehtoinen nimi -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
18
<NameType>
<x414>

Esim.

<NameType>04</NameType>
Koodi 04 = virallinen nimi

Kentät P.7.22–P.7.36 ovat samoja kuin kentät P.7.6–P.7.19.

P.7.26 Tekijän nimi (sukunimi, etunimi) (Person name, inverted) [0–1]
Tekijän nimi esitetään käänteisessä järjestyksessä (sukunimi, etunimi). Jos sukunimeä ei ole (esim.
jotkin taiteilijanimet sekä islantilaiset nimet) nimen osien järjestys on suora.
Vapaaehtoinen, ei toistettava
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Teksti, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<PersonNameInverted>
<b037>
textscript

Esim.

<PersonNameInverted>Johnson, James J., III</PersonNameInverted>

P.7.35 Yhteisötekijän nimi (Corporate contributor name) [0–1]
Jos teoksen tekijä on yhteisö, ilmoitetaan sen nimi tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava (ks. P.7-ryhmän esittelyteksti vaihtoehtoisista tekijän
merkitsemistavoista).
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Teksti, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<CorporateName>
<b047>
textscript

Esim.

<CorporateName>Pääkaupunkiseudun
yhteistyötoimikunta</CorporateName>
Aiemmin Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
<b047>Rationalisointineuvottelukunta SAK-TT</b047>
Aiemmin Rationalisointineuvottelukunta SAK-STK
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Vaihtoehtoinen nimi -ryhmä päättyy (End of alternative name composite)
Tekijän aikamääre -ryhmä (Contributor date composite) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan tekijän syntymä- ja kuolinaika.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ContributorDate>
<contributordate>

P.7.37 Tekijän aikamääreen rooli (Contributor date role code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan, onko kysymyksessä syntymä- vai kuolinaika.
Kenttä on pakollinen osa Tekijän aikamääre -ryhmää (<ContributorDate>).
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
177
<ContributorDateRole>
<x417>

Esim.

<ContributorDateRole>50</ContributorDateRole>
Koodi 50 = Syntymäaika

P.7.39 Aikamääre (Date) [1]
Aikamääre, joka on määritelty kentässä P.7.37 Tekijän aikamääreen rooli.
Kenttä on pakollinen osa Tekijän aikamääre -ryhmää (<ContributorDate>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

YYYYMMDD
<Date>
<b306>
dateformat

Esim.

<Date>18341919</Date>
10.10.1834

Tekijän aikamääre -ryhmä päättyy (End of contributor date composite)
P.7.42 Tekijän kuvaus (Biographical note) [0–n]
Tekijään liittyvää tietoa. (Ks. kenttä P.14 jos halutaan antaa tietoja useista saman teoksen tekijöistä.)
Kenttää voidaan käyttää myös kun kyseessä on yhteisötekijä. Kentän tulisi aina sisältää henkilö- tai
Yhteisötekijän nimi, ja sen tulisi koostua täydellisistä lauseista. On mahdollista, että tietueen
vastaanottaja ei hyväksy tekstiin upotettuja linkkejä, joten on suositeltavaa sijoittaa linkit tekijän
verkkosivusto -ryhmään.
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Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto

Tekstiä, ei suositeltavaa enimmäispituutta (koska <TextContent>kentässä, jossa tekijän kuvaus voidaan myös välittää, ei ole
suositeltavaa enimmäispituutta)
XHTML is enabled in this element – see ONIX for Books: Product
Information Format: XML Technical Notes.

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

<BiographicalNote>
<b044>
language, textformat

Esim.

<BiographicalNote> Sarjakuvataiteilija Jussi Juba Tuomola, (s
8.11.1965 Lahdessa) on Suomen suosituimpia sarjakuvapiirtäjiä.
Hänet tunnetaan erityisesti Viivi ja Wagner sarjakuvastaan.</BiographicalNote>
<b044> Douglas Adams (1952 - 2001) oli kulttimainetta nauttiva
brittiläinen kirjailija. Hänet tunnetaan erityisesti Linnunradan käsikirja
liftareille -kirjastaan.</b044>

Tekijän verkkosivusto -ryhmä (Website composite) [0–n]
Tekijä-ryhmässä ilmoitettuun tekijään liittyvän verkkosivuston osoite.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Website>
<website>

P.7.45 Linkki tekijän verkkosivustolle (Link to website) [1]
Verkkosivuston osoite.
Kenttä on pakollinen osa Tekijän verkkosivusto -ryhmää (<Website>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<WebsiteLink>
<b295>

Esim.

<WebsiteLink>http://xyzbooks.com/joe.bloggs.htm</WebsiteLink>
<b295>http://www.aleksiskivi-kansalliskirjailija.fi/</b295>

Tekijän verkkosivusto -ryhmä päättyy (End of website composite)
P.7.47 Nimeämättömät tekijät (Unnamed person(s)) [0–1]

59

ONIX-koodi, jota käytetään kun tekijä on tuntematon tai anonyymi, tai kun vain osa tekijöistä on
nimetty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava (ks. P.7-ryhmän esittelyteksti vaihtoehtoisista tekijän
merkitsemistavoista)
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
19
<UnnamedPersons>
<b249>

Esim.

<UnnamedPersons>01</UnnamedPersons>
Koodi 01 = Tuntematon
<b249>04</b249>
Koodi 04 = Useita tekijöitä

Tekijä-ryhmä päättyy (End of contributor composite)
Esimerkki Tekijä-tietojen merkitsemisestä
<Contributor>
<ContributorRole>A01</ContributorRole>
<PersonNameInverted>Isaacson, Walter
</PersonNameInverted>
</Contributor>
<Contributor>
<ContributorRole>B06</ContributorRole>
<FromLanguage>eng</FromLanguage>
<ToLanguage>fin</ToLanguage>
<PersonNameInverted>Raivio, Jyri
</PersonNameInverted>
</Contributor>

Tekijä-ryhmä alkaa
Tekijän rooli A01 = tekijä, kirjoittaja

Tekijä-ryhmä päättyy
Tekijä-ryhmä alkaa
Tekijän rooli B06 = kääntäjä
Käännöksen lähdekieli eng = englanti
Käännöksen kieli fin = suomi

Tekijä-ryhmä päättyy

Esimerkki tekijä-tietojen merkistemisestä. Tekijänimi Lars Kepler on pseudonyymi, jota käyttää
aviopari Alexander ja Alexandra Coelho Ahndoril.
<Contributor>
<ContributorRole>A01</ContributorRole>
<NameType>01</NameType>

Tekijä-ryhmä alkaa
Tekijän rooti A01 = tekijä, kirjoittaja
Tekijän ensisijaisen nimen tyyppi 01 =
pseudonyymi, nimimerkki

<PersonNameInverted>Kepler, Lars
</PersonNameInverted>
<AlternativeName>
<NameType>04</NameType>

Vaihtoehtoinen nimi -ryhmä alkaa
Vaihtoehtoisen nimen tyyppi 04 =
virallinen nimi
<Person NameInverted>Coelho Ahndoril, Alexander
</Person NameInverted>
</AlternativeName>
Vaihtoehtoinen nimi -ryhmä päättyy
<AlternativeName>
Vaihtoehtoinen nimi -ryhmä alkaa
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<NameType>04</NameType>

Vaihtoehtoisen nimen tyyppi 04 =
virallinen nimi
<Person NameInverted>Coelho Ahndoril, Alexandra
</Person NameInverted>
</AlternativeName>
Vaihtoehtoinen nimi -ryhmä päättyy
</Contributor>
Tekijä-ryhmä päättyy

P.8 Konferenssi (Conference)
Ryhmässä P.8 ilmoitetaan tuotteeseen liittyvän konferenssin tai kokouksen tiedot.

Konferenssi-ryhmä (Conference composite) [0–n]
Ryhmässä ilmoitetaan konferenssi, johon tuote liittyy.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Conference>
<conference>

P.8.2 Konferenssin nimi (Conference name) [1]
Tuotteeseen liittyvän konferenssin tai konferenssisarjan nimi.
Pakollinen osa Konferenssi-ryhmää (<Conference>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<ConferenceName>
<b052>
language

Esim.

<ConferenceName>Suomen avaruustutkijoiden
kokous</ConferenceName>

P.8.3 Konferenssin akronyymi (Conference acronym) [0–1]
Akronyymi konferenssin nimestä, joka on ilmoitettu kentässä P.8.2 Konferenssin nimi
(<ConferenceName>).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
<ConferenceAcronym>
<b341>

Esim.

P.8.4 Konferenssin järjestysnumero (Conference number) [0–1]
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Tuotteeseen liittyvän konferenssin järjestysnumero.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus 4 merkkiä
<ConferenceNumber>
<b053>

Esim.

<ConferenceNumber>2</ConferenceNumber>

P.8.5 Konferenssin temaattinen nimi (Conference thematic title) [0–1]
Konferenssin temaattinen nimi. Konferenssisarjan nimi ilmoitetaan kentässä P.8.2 Konferenssin nimi
(<ConferenceName>).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

<ConferenceTheme>
<b342>
language, textformat

Esim.

P.8.6 Konferenssin ajankohta (Conference date) [0–1]
Ajankohta, jolloin konferenssi on järjestetty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

vuosiluku (YYYY)
<ConferenceDate>
<b054>
dateformat

Esim.

<ConferenceDate>1989</ConferenceDate>

P.8.7 Konferenssipaikka (Conference place) [0–1]
Paikka, jossa tuotteeseen liittyvä konferenssi on pidetty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<ConferencePlace>
<b055>

Esim.

<ConferencePlace>Oulu</ConferencePlace>
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Konferenssi-ryhmä päättyy (End of conference composite)
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P.9 Painos (Edition)
Ryhmän kenttiin merkitään tuotteen painostietoja.

P.9.1 Painoksen tyyppi (Edition type code) [0-n]
ONIX-koodi, joka kertoo millainen painos tai versio on kyseessä.
Pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa, kun tuotteesta on useampia painoksia. Toistettava,
mikäli kirjaa voidaan kuvata useammalla koodilla.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme isoa kirjainta)
21
<EditionType>
<x419>

Esim.

<EditionTypeCode>REV</EditionTypeCode>
Koodi REV = tarkistettu painos
<b056>LTE</b056>
Koodi LTE = suuritekstinen painos

P.9.2 Painoksen numero (Edition number) [0-1]
Painoksen numero. Ilmoitetaan yleensä toisesta painoksesta eteenpäin.
Pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa, kun tuotteesta on useampia painoksia. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus neljä merkkiä
<EditionNumber>
<b057>

Esim.

<EditionNumber>3</EditionNumber>
Kuvailtava tuote on kolmas painos

P.9.4 Painoksen kuvaus (Edition statement) [0-1]
Vapaamuotoinen kuvaus niiden painoksen erikoispiirteiden ilmoittamiseksi, joita ei voida kuvata
kentissä P.9.1 ja P.9.2.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<EditionStatement>
<b058>
language

Esim.

<EditionStatement>3.-4. uudistettu painos</EditionStatement>

Uskonnollinen teksti -ryhmä (Religious text composite) [0-1]
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Ryhmä kenttiä, joiden avulla voidaan kuvata uskonnollisten tekstien painoksiin liittyviä tietoja.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ReligiousText>
<religioustext>

Raamattu-ryhmä (Bible composite) [1]
Ryhmä kenttiä, joissa ilmoitetaan tiettyyn Raamattuun tai Raamatun tekstien kokoelmaan liittyviä
tietoja.
Pakollinen osa Uskonnollinen teksti -ryhmää (<ReligiousText>). Ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Bible>
<bible>

P.9.6 Raamatun sisältö (Bible contents) [1-n]
ONIX-koodi, joka kertoo Raamatun tai Raamatun tekstien kokoelman sisällön, esim. Uusi
testamentti, Apokryfikirjat, Mooseksen kirjat.
Kenttä on pakollinen osa Raamattu-ryhmää (<Bible>). Toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
82
<BibleContents>
<b352>

Esim.

<BibleContents>GS</BibleContents>
Koodi GS = Evankeliumit
<b352>NP</b352>
Koodi NP = Uusi testamentti, Psalmit ja Sananlaskut

P.9.7 Raamatun käännös (Bible version) [1-n]
ONIX-koodi, joka kertoo Raamatun tai Raamatun tekstien kokoelman käännöksen, esim. King James,
Jerusalem, New American Standard, Reina Valera, Suomalainen raamatun käännös vuodelta 1992.
Kenttä on pakollinen osa Raamattu-ryhmää (<Bible>). Toistettava, jos tuotteeseen sisältyy kaksi tai
useampia versioita.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme kirjainta)
83
<BibleVersion>
<b353>

Esim.

<BibleVersion>FRM</BibleVersion>
Koodi FRM = Raamattu (1992)
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<b353>FBB</b353>
Koodi FBB = Biblia (1776)

P.9.9 Raamatun käyttötarkoitus (Bible purpose) [0-n]
ONIX-koodi, joka kertoo minkälaiseen käyttöön Raamattu tai Raamatun tekstien kokoelma on
tarkoitettu, esim. rippiraamattu, vihkiraamattu.
Vapaaehtoinen, toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
85
<BiblePurpose>
<b354>

Esim.

<BiblePurpose>CF</BiblePurpose>
Koodi CF = rippiraamattu
<b354>WG</b354>
Koodi WG = vihkiraamattu

Raamattu-ryhmä päättyy (End of Bible composite)
Uskonnollinen teksti -ryhmä päättyy (End of religious text composite)
P.10 Kieli ja kirjoitusjärjestelmä (Language)
Kieli-ryhmä (Language composite) [0-n]
Ryhmässä ilmoitetaan tuotteeseen liittyvä kieli ja kielen rooli (esim. tuotteen kieli, alkuteoksen kieli,
ääniraidan kieli, tekstityksen kieli). Tarvittaessa myös kirjoitusjärjestelmä voidaan ilmoittaa.
Tuotteen kieli on pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa. Toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Language>
<language>

P.10.1 Kielen rooli (Language role) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee miten kieli liittyy tuotteeseen (esim. tuotteen kieli, alkuteoksen kieli,
tiivistelmän kieli).
Kenttä on pakollinen osa Kieli-ryhmää (<Language>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
22
<LanguageRole>
<b253>
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Esim.

<LanguageRole>01</LanguageRole>
Koodi 01 = tekstin kieli
<b253>02</b253>
Koodi 02 = alkuteoksen kieli
<b253>09</b253>
Koodi 09 = tekstityksen kieli

P.10.2 Kielikoodi (Language code) [1]
ISO-standardin koodi, joka ilmaisee tuotteen kielen.
Kenttä on pakollinen osa Kieli-ryhmää (<Language>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme kirjainta)
74 (ISO 639-2/B)
<LanguageCode>
<b252>

Esim.

<LanguageCode>fin</LanguageCode>
Koodi fin = suomi
<b252>smn</b252>
Koodi smn = inarinsaame

P.10.4 Kirjoitusjärjestelmän koodi (Script code) [0-1]
ISO-standardin koodi, joka kertoo tekstin kirjoitusjärjestelmän (esim. braille-pistekirjoitus).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (neljä kirjainta)
121 (ISO 15924)
<ScriptCode>
<x420>

Esim.

<ScriptCode>Cyrl</ScriptCode>
Koodi Cyrl = kyrillinen
< x420>Brai</x420>
Koodi Brai = braille-pistekirjoitus

Kieli-ryhmä päättyy (End of language composite)
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P.11 Laajuus ja muuta tietoa sisällöstä (Extents and other content)
Ryhmässä P. 11 voidaan ilmoittaa tuotemuodosta riippuen tietoja sivumäärästä, tiedostokoosta tai
tallenteen kestosta, sekä esim. kuvituksesta.

Tuotteen laajuus -ryhmä (Extent composite) [0-n]
Ryhmässä voidaan ilmoittaa tuotteen laajuuteen liittyviä tietoja, esim. kirjan sivumäärä tai äänikirjan
kesto.
Vapaaehtoinen, mutta tarpeellinen useimmille tuotteille. Toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Extent>
<extent>

P.11.1 Laajuuden tyyppi (Extent type code) [1]
Onix-koodi joka määrittelee kentässä P.11.2 Laajuuden arvo (<ExtentValue>) ilmoitetun laajuuden
tyypin, esim. tallenteen kesto tai sivumäärä.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen laajuus -ryhmää (<Extent>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
23
<ExtentType>
<b218>

Esim.

<ExtentType>00</ExtentType>
Koodi 00 = sivumäärä
<ExtentType>09</ExtentType>
Koodi 09 = kesto
<b218>22</b218>
Koodi 22 = tiedoston koko

P.11.2 Laajuuden arvo (Extent value) [0-1]
Edellisessä kentässä määritelty laajuuden arvo. Kenttä on pakollinen osa Tuotteen laajuus -ryhmää
(<Extent>) suomalaisessa Onix-sovelluksessa.
Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Numeerinen, tarvittaessa voidaan käyttää desimaalipilkkua
<ExtentValue>
<b219>

Esim.

<ExtentValue>328</ExtentValue>
Sivumäärä 328 sivua
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<ExtentValue>0000302</ExtentValue>
Tallenteen kesto kolme minuuttia ja kaksi sekuntia
<b219>658</b218>
Tiedoston koko 658 kilotavua

P.11.3 Roomalaisin numeroin numeroidut sivut (Extent value in Roman numerals) [0-1]
Käytetään vain roomalaisin numeroin numeroiduista tekstijaksoista. Muiden tekstijaksojen
sivumäärä ilmoitetaan kentässä P.11.2 Laajuuden arvo (<ExtentValue>). Lisäksi voidaan ilmoittaa
tuotteen kokonaissivumäärä kentässä P.11.2.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Roomalainen numero (esim. xiv)
<ExtentValueRoman>
<x421>

Esim.

<ExtentValueRoman>xxiii</ExtentValueRoman>

P.11.4 Laajuuden yksikkö (Extent unit) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kentässä P.11.2 Laajuuden arvo (<ExtentValue>) annetun arvon yksikkö
ja muoto (esim. sivuja, tunteja).
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen laajuus -ryhmää (<Extent>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
24
<ExtentUnit>
<b220>

Esim.

<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
Koodi 03 = sivuja
<ExtentUnit>16</ExtentUnit>
Koodi 16 = tunteja, minuutteja ja sekunteja
<b220>18</b220>
Koodi 18 = kilotavuja

Tuotteen laajuus -ryhmä päättyy (End of extent composite)
Esimerkkejä Tuotteen laajuus -ryhmän (<Extent>) käytöstä:
Minä, Katariina -äänikirja: kesto ja tiedoston koko
<Extent>
<ExtentType>09</ExtentType>
<ExtentValue>01951</ExtentValue>
<ExtentUnit>15</ExtentUnit>

Tuotteen laajuus -ryhmä alkaa
Laajuuden tyyppi 09 = kesto
Kesto 19 tuntia 51 minuuttia
Laajuuden yksikkö 15 = tunteja ja minuutteja
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</Extent>

Tuotteen laajuus -ryhmä päättyy

<Extent>
<ExtentType>22</ExtentType>
<ExtentValue>432</ExtentValue>
<ExtentUnit>19</ExtentUnit>
</Extent>

Tuotteen laajuus -ryhmä alkaa
Laajuuden tyyppi 22 = tiedoston koko
Tiedoston koko 432 megatavua
Laajuuden yksikkö 19 = megatavua
Tuotteen laajuus -ryhmä päättyy

Perustuslaki: sivunumerointi
<extent>
<b218>00</b218>
<b219>1035</b219>
<b220>03</b220>
</extent>

Tuotteen laajuus -ryhmä alkaa
Laajuuden tyyppi 00 = (pääsisällön) sivumäärä
Sivumäärä 1035 sivua
Laajuuden yksikkö 03 = sivuja
Tuotteen laajuus -ryhmä päättyy

<extent>
<b218>03</b218>

Tuotteen laajuus -ryhmä alkaa
Laajuuden tyyppi 03 = pääsisältöä edeltävän jakson
sivumäärä
Sivumäärä xxxviii sivua
Laajuuden yksikkö 03 = sivuja
Tuotteen laajuus -ryhmä päättyy

<b219>xxxviii</b219>
<b220>03</b220>
</extent>

P.11.5 Kuvitettu kyllä/ei (Illustrated yes/no) [0-1]
ONIX-koodi, joka kertoo onko kirja tai muu tekstimuotoinen tuote kuvitettu. Jos teos on kuvitettu,
suositellaan kuitenkin Kuvitus ja muu sisältö -ryhmän (<AncillaryContent>) kenttien käyttöä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
152
<Illustrated>
<x422>

Esim.

<Illustrated>01</Illustrated>
Koodi 01 = ei kuvitusta

Kuvitus ja muu sisältö -ryhmä (Ancillary content composite) [0-n]
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<AncillaryContent>
<ancillarycontent>

P.11.8 Kuvituksen tai muun sisällön tyyppi (Illustration or other content type code) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee minkä tyyppisestä kuvituksesta tai muusta sisällöstä on kysymys (esim.
karttoja, nuotteja, taulukoita).
Kenttä on pakollinen osa Kuvitus ja muu sisältö -ryhmää (<AncillaryContent>). Ei toistettava.
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Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
25
<AncillaryContentType>
<x423>

Esim.

<AncillaryContentType>14</AncillaryContentType>
Koodi 14 = karttoja
<AncillaryContentType>20</AncillaryContentType>
Koodi 20 = nuotteja
<x423>26</x423>
Koodi 26 = kirjallisuusluettelo

P.11.9 Kuvituksen tai muun sisällön kuvaus (Illustration or other content type description) [01]
Teksti, joka kertoo minkä tyyppisestä kuvituksesta tai muusta sisällöstä on kysymys. Käytetään mikäli
kenttä P.11.8 Kuvituksen tai muun sisällön tyyppi (<AncillaryContentType>) ei ole riittävä kuvaamaan
teoksen kuvitusta tai muuta sisältöä.
Kenttä on pakollinen, jos kentässä P.11.8 on arvo 00. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla
kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava languageattribuutilla.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<AncillaryContentDescription>
<x424>
language, textformat
<AncillaryContentDescription>275 valokuvaa, alkuperäisiä
kuvaussuunnitelmia, taustatietoja ja kommentaareja
</AncillaryContentDescription>
<x424>Kuvitus perustuu ranskalaiseen animaatiosarjaan<x424>

P.11.10 Kuvien määrä (Number of illustrations) [0-1]
Kentässä P.11.8 Kuvituksen tai muun sisällön tyyppi (<AncillaryContentType>) määritellyn kuvituksen
tai muun sisällön määrä numeroina.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus kuusi merkkiä
<Number>
<b257>
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Esim.

<Number>12</Number>
Tuote sisältää 12 karttaa

Kuvitus ja muu sisältö -ryhmä päättyy (End of ancillary content composite)
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P.12 Aihe (Subject)
Aihealue-ryhmä (Subject composite) [0-n]
Ryhmä kenttiä tuotteen sisällön aiheluokitusta, tai aihetta kuvaavia asiasanoja varten. Suositellaan
kontrolloitujen luokitusjärjestelmien tai asiasanastojen käyttöä.
Vapaaehtoinen, mutta suositellaan että ainakin tuotteen pääaihe ilmoitetaan. Toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Subject>
<subject>

P.12.1 Pääaihe (Main subject flag) [0-1]
Tyhjä kenttä joka kertoo että kyseessä on tuotteen ensisijainen aihe. Tuotteella voi olla vain yksi
pääaihe, mutta se voidaan merkitä useamman kuin yhden luokitusjärjestelmän tai asiasanaston
mukaisesti.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tyhjä XML-kenttä
<MainSubject/>
<x425/>

Esim.

<MainSubject/>

P.12.2 Luokitusjärjestelmä tai asiasanasto (Subject scheme identifier) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo mitä luokitusjärjestelmää tai asiasanastoa käytetään.
Kun käytetyn järjestelmän tieto on koodimuotoista (listalla 27 järjestelmän nimen yhteydessä on
merkintä koodi ), merkitään tieto kenttään P.12.5 Luokitus (<SubjectCode>). Tarvittaessa kenttään
P.12.6 Asiasana (<SubjectHeadingText>), voidaan merkitä koodin tekstimuotoinen vastine, esim.
YKL-luokan otsikko. Kun käytetyn järjestelmän tieto on tekstimuotoista, käytetään kenttää P.12.6.
Kenttä on pakollinen osa Aihealue-ryhmää (<Subject>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi merkkiä, numeroita/kirjaimia)
27
<SubjectSchemeIdentifier>
<b067>

Esim.

<SubjectSchemeIdentifier>64</SubjectSchemeIdentifier>
Koodi 64 = Yleinen suomalainen asiasanasto
<SubjectSchemeIdentifier>09</SubjectSchemeIdentifier>
Koodi 09 = UDK-luokitus
<SubjectSchemeIdentifier>77</SubjectSchemeIdentifier>
Koodi 77 = Suomalainen oppiaineluokitus
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<b067>66</b067>
Koodi 66 = Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL
<b067>80</b067>
Koodi 80 = Fiktiivisen aineiston lisäluokitus

P.12.3 Oman aiheryhmittelyn nimi (Proprietary subject scheme name) [0-1]
Kun kentässä P.12.2 Luokitusjärjestelmä tai asiasanasto (<SubjectSchemeIdentifier>) on koodi 24
(oma aiheryhmittely), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<SubjectSchemeName>
<b171>
language

Esim.

<SubjectSchemeName>Kirjavälityksen
tuoteryhmä</SubjectSchemeName>

P.12.5 Luokitus (Subject code) [0-1]
Kentässä P.12.2 Luokitusjärjestelmä tai asiasanasto (<SubjectSchemeIdentifier>) määritellyn
järjestelmän mukainen luokitus (YKL- tai UDK-luokka).
Joko tämä kenttä tai kenttä P.12.6 Asiasana (<SubjectHeadingText>) on pakollinen, kun
tuotetietueessa on Aihealue-ryhmä (<Subject>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Alfanumeerinen, suositeltava enimmäispituus 20 merkkiä
Määritelty kentässä P.12.2
<SubjectCode>
<b069>

Esim.

<SubjectCode>98.3124</SubjectCode>
Ratkaisun hetket -kirjan YKL-luokka
<SubjectCode>LU-FY</SubjectCode>
Suomalaisen oppiaineluokituksen koodi lukion fysiikankirjalle
<b069>1</b069>
Aamiaisella Sokrateen kanssa -kirjan UDK-luokka

P.12.6 Asiasana (Subject heading text) [0-1]
Kentässä P.12.2 Luokitusjärjestelmä tai asiasanasto (<SubjectSchemeIdentifier>) määritellyn
asiasanaston mukainen asiasana tai kenttään P.12.5 Luokitus (<SubjectCode>) merkityn luokan
tekstimuotoinen vastine silloin, kun sekä luokka että sen tekstimuotoinen nimi halutaan merkitä.
Myös vapaita avainsanoja voi käyttää (kentässä P.12.2 koodi 20).
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Joko tämä kenttä tai kenttä P.12.5 on pakollinen, kun tuotetietueessa on Aihealue-ryhmä
(<Subject>). Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 250 merkkiä
<SubjectHeadingText>
<b070>
language

Esim.

<SubjectHeadingText>sota</SubjectHeadingText>
Fiktiivisen aineiston lisäluokka kirjalle Isänmaan tähden
<SubjectHeadingText>eksistenssi</SubjectHeadingText>
YSA:n asiasana kirjalle Älyn älyäminen ja muita psykologis-filosofisia
kommentaareja
<b070>hyvän ja pahan välinen taistelu</b070>
Kaunokin asiasana kirjalle Harry Potter ja Kuoleman varjelukset
<b070>häxeri</b070>
Allärsin asiasana kirjalle Velhot Merlinistä Harry Potteriin

Aihealue-ryhmä päättyy (End of subject composite)

Esimerkkejä Aihealue-ryhmän (<Subject>) käytöstä:
Harry Potter ja kuoleman varjelukset: YKL-luokka, fiktiivisen aineiston lisäluokitus, Kaunokin
asiasana ja vapaa avainsana
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>66
</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectCode>84.2</SubjectCode>
</Subject>
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>80
</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectHeadingText>Fantasia
</SubjectHeadingText>
</Subject>
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>69
</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectHeadingText>noituus
</SubjectHeadingText>
</Subject>
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>20

Aihealue-ryhmä alkaa
Luokitusjärjestelmä 66 = YKL-luokitus
Luokka = suomenkielinen
kertomakirjallisuus
Aihealue-ryhmä päättyy
Aihealue-ryhmä alkaa
Luokitusjärjestelmä 80 = Fiktiivisen
aineiston lisäluokka
Lisäluokka = Fantasia
Aihealue-ryhmä päättyy
Aihealue-ryhmä alkaa
Asiasanasto 69 = YSA
Asiasana = noituus
Aihealue-ryhmä päättyy
Aihealue-ryhmä alkaa
Koodi 20 = avainsana
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</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectHeadingText>Tylypahka
</SubjectHeadingText>
</Subject>

Avainsana = Tylypahka
Aihealue-ryhmä päättyy

Käytä aivojasi tehokkaasti: oma aiheryhmittely, UDK-luokka ja YSA:n asiasana
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>24
</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectSchemeName>Kirjavälityksen
tuoteryhmä</SubjectSchemeName>
<SubjectCode>03</SubjectCode>
</Subject>
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>09
</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectCode>159.94/.95</SubjectCode>
</Subject>
<Subject>
<SubjectSchemeIdentifier>69
</SubjectSchemeIdentifier>
<SubjectHeadingText>aivot</SubjectHeadingText>
</Subject>

Aihealue-ryhmä alkaa
Luokitusjärjestelmä 24 = Oma
aiheryhmittely
Aiheryhmittelyn nimi
Kirjavälityksen tuoteryhmä 03 = tietokirjat
Aihealue-ryhmä päättyy
Aihealue-ryhmä alkaa
Luokitusjärjestelmä 09 = UDK

Aihealue-ryhmä päättyy
Aihealue-ryhmä alkaa
Asiasanasto 69 = YSA
Asiasana = aivot
Aihealue-ryhmä päättyy

Kohdehenkilö tai -yhteisö -ryhmä (Name as subject composite) [0-n]
Toistettava ryhmä tuotteen aiheena olevan henkilön tai yhteisön nimen merkitsemistä varten.
Vapaaehtoinen.
Ryhmän tulee sisältää joko kohdehenkilön nimi (<PersonNameInverted>), tai kohdeyhteisön nimi
(<CorporateName>).
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<NameAsSubject>
<nameassubject>

P.12.12 Kohdehenkilön nimi (sukunimi, etunimi) (Person name, inverted) [0–1]
Kohdehenkilön nimi esitetään käänteisessä järjestyksessä (sukunimi, etunimi). Jos sukunimeä ei ole
(esim. jotkin taiteilijanimet sekä islantilaiset nimet) nimen osien järjestys on suora.
Vapaaehtoinen, ei toistettava
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<PersonNameInverted>
<b037>
textscript
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Esim.

<PersonNameInverted>Sibelius, Jean</PersonNameInverted>
<b037>Katariina II</b037>

P.12.20 Kohdehenkilön arvonimi (Person name part 8: titles after names) [0–1]
Kohdehenkilön arvonimi, ammattinimeke tai virkanimeke voidaan ilmoittaa tässä kentässä.
Vapaahetoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<TitlesAfterNames>
<b043>
textscript

Esim.

<TitlesAfterNames>nunna</TitlesAfterNames>
<TitlesAfterNames>Venäjän keisarinna</TitlesAfterNames>
<b043>Walesin prinssi</b043>
<b043>metropoliitta</b043>

P.12.21 Kohdeyhteisön nimi (Corporate contributor name) [0–1]
Tuotteen kohteena olevan yhteisön nimi.
Vapaaehtoinen, ei toistettava
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<CorporateName>
<b047>
textscript

Esim.

<CorporateName>Suomen Pankki</CorporateName>
<b047>Lapinlahden Linnut</b047>

Kohdehenkilö tai -yhteisö -ryhmä päättyy (End of name as subject composite)
Minä, Katariina: kohdehenkilö
<NameAsSubject>
<PersonNameInverted>Katariina II
</PersonNameInverted>
<TitlesAfterNames>Venäjän keisarinna
</TitlesAfterNames>
</NameAsSubject>

Kohdehenkilö tai -yhteisö -ryhmä alkaa
Kohdehenkilön nimi
Kohdehenkilön arvonimi
Kohdehenkilö tai -yhteisö -ryhmä päättyy

77

P.13 Kohderyhmä (Audience)
Tuotteen kohderyhmän ilmoittamiseen voidaan käyttää Kohderyhmä-ryhmää (<Audience>),
Kohderyhmän tarkenne -ryhmää (<AudienceRange>), Kohderyhmän kuvaus -kenttää
(<AudienceDescription>), tai kaikkia näitä. Kohderyhmänä voidaan ilmoittaa esimerkiksi ikäryhmä tai
oppikirjoissa kouluaste.

Kohderyhmä-ryhmä (Audience composite) [0-n]
Toistettava ryhmä, johon voidaan merkitä tuotteen kohderyhmä koodimuodossa. Suomessa
Kohderyhmä-ryhmää käytetään kouluasteen merkitsemiseen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Audience>
<audience>

P.13.2 Kohderyhmän tyyppi (Audience code type) [1]
ONIX-koodi joka kertoo minkä järjestelmän mukainen arvo kenttään P.13.4 Kohderyhmän arvo
(<AudienceCodeValue>) on merkitty. Suomessa kenttään P.13.4 merkitään toistaiseksi Suomalaisen
kouluasteluokituksen mukainen kouluaste, ja tähän kenttään kouluasteluokituksen koodi 15 (listalta
29).
Kenttä on pakollinen osa Kohderyhmä-ryhmää (<Audience>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
29
<AudienceCodeType>
<b204>

Esim.

<AudienceCodeType>15</AudienceCodeType>
Koodi 15 = suomalainen kouluasteluokitus

P.13.4 Kohderyhmän arvo (Audience code value) [1]
Suomessa tähän kenttään merkitään kouluaste seuraavasti:
peruskoulu
lukio
ammatillinen koulutus
korkeakoulu
aikuiskoulutus
Peruskoulu sisältää myös esiopetuksen, ja korkeakoulu myös ammattikorkeakoulutuksen.
Kenttä on pakollinen osa Kohderyhmä-ryhmää (<Audience>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kentässä P.13.2 <AudienceCodeType> määritellyn järjestelmän
mukainen
<AudienceCodeValue>
<b206>

Esim.

<AudienceCodeValue>peruskoulu ja esiopetus</AudienceCodeValue>
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<b206>lukio</b206>

Kohderyhmä-ryhmä päättyy (End of audience composite)
Kohderyhmän tarkenne -ryhmä (Audience range composite) [0-n]
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<AudienceRange>
<audiencerange>

P.13.5 Kohderyhmän tarkenteen tyyppi (Audience range qualifier) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo onko kentissä P.13.6-P.13.9 määriteltävä kohderyhmä esim. ikäryhmä, tai
tietyn maan koulujärjestelmän luokka-aste.
Kenttä on pakollinen osa Kohderyhmän tarkenne -ryhmää (<AudienceRange>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
30
<AudienceRangeQualifier>
<b074>

Esim.

<AudienceRangeQualifier>17</AudienceRangeQualifier>
Koodi 17 = ikä vuosina
<b074>27</b074>
Koodi 27 = peruskoulun luokka-aste

P.13.6 Kohderyhmän tarkenne 1 (Audience range precision (1)) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee onko kenttään P.13.7 Kohderyhmän koodi 1 (<AudienceRangeValue>)
merkitty jatkumon ylin vai alin arvo, vai onko kyseessä vain yksi määritelty kohderyhmän arvo, esim.
tietty koululuokka.
Kenttä on pakollinen osa Kohderyhmä-ryhmää (<Audience>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
31
<AudienceRangePrecision>
<b075>

Esim.

<AudienceRangePrecision>01</AudienceRangePrecision>
Koodi 01 = tarkalleen
<b075>03</b075>
Koodi 03 = alkaen jostakin

P.13.7 Kohderyhmän koodi 1 (Audience range value (1)) [1]
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Koodi, joka kertoo jatkumon ylimmän tai alimman arvon tai yhden tietyn arvon kohderyhmälle,
kuten edellisessä kentässä on määritelty. Kentässä voidaan ilmoittaa esim. peruskoulun luokka-aste,
lukion kurssi tai ikä. Esiopetus merkitään peruskoulun luokkana 0. Lukion kurssista merkitään kurssin
numero, oppiaine merkitään kenttään P.12.5 Suomalaisen oppiaineluokituksen mukaisella koodilla.
Oppinaineluokitus on saatavilla onix.fi-sivustolta.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Numeroita/tekstiä, suositeltava enimmäispituus 10 merkkiä
<AudienceRangeValue>
<b076>

Esim.

<AudienceRangeValue>3</AudienceRangeValue>
Kohderyhmä tai kohderyhmän alin arvo, esim. 3-vuotiaat
<b076>7</b076>
Kohderyhmä tai kohderyhmän alin arvo, esim. 7. luokka

P.13.8 Kohderyhmän tarkenne 2 (Audience range precision (2)) [0-1]
ONIX-koodi, joka kertoo että kenttään P.13.9 Kohderyhmän koodi 2 (<AudienceRangeValue>) on
merkitty jatkumon ylin arvo kun kohderyhmä on jatkumo jostakin johonkin.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (04)
31 (tässä kentässä aina arvo 04)
<AudienceRangePrecision>
<b075>

Esim.

<AudienceRangePrecision>04</AudienceRangePrecision>
Koodi 04 = johonkin asti

P.13.9 Kohderyhmän koodi 2 (Audience range value (2)) [0-1]
Koodi, joka kertoo jatkumon ylimmän arvon, kun kohderyhmä on jatkumo jostakin johonkin.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Numeroita/tekstiä, suositeltava enimmäispituus 10 merkkiä
<AudienceRangeValue>
<b076>

Esim.

<AudienceRangeValue>13 </AudienceRangeValue>
Kohderyhmän yläraja, esim. 13-vuotiaat
<b076>9</b076>
Kohderyhmän yläraja, esim. peruskoulun 9. luokka

Kohderyhmän tarkenne -ryhmä päättyy (End of audience range composite)
Esimerkkejä Kohderyhmän tarkenne -ryhmän (<AudienceRange>) käytöstä:
Kohderyhmä ovat 7-12 -vuotiaat lapset
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<AudienceRange>
<AudienceRangeQualifier>17
</AudienceRangeQualifier>
<AudienceRangePrecision>03
</AudienceRangePrecision>
<AudienceRangeValue>7
</AudienceRangeValue>
<AudienceRangePrecision>04
</AudienceRangePrecision>
<AudienceRangeValue>12
</AudienceRangeValue>
</AudienceRange>

Kohderyhmän tarkenne -ryhmä alkaa
Kohderyhmän tarkenteen tyyppi 17 = ikä
vuosina
Kohderyhmän tarkenne 03 = alkaen
jostakin
Alkaen 7-vuotiaasta
Kohderyhmän tarkenne 04 = johonkin asti
12-vuotiaaseen asti
Kohderyhmän tarkenne -ryhmä päättyy

Kohderyhmä on peruskoulun luokka 6
<audiencerange>
<b074>27</b074>

Kohderyhmän tarkenne -ryhmä alkaa
Kohderyhmän tarkenteen tyyppi 27 =
peruskoulun luokka-aste
Kohderyhmän tarkenne 01 = tarkalleen
Luokka 6
Kohderyhmän tarkenne -ryhmä päättyy

<b075>01</b075>
<b076>6</b076>
</audiencerange>
Kohderyhmä on lukion kurssi 1
<AudienceRange>
<AudienceRangeQualifier>28
</AudienceRangeQualifier>
<AudienceRangePrecision>01
</AudienceRangePrecision>
<AudienceRangeValue>1</AudienceRangeValue>
</AudienceRange>

Kohderyhmän tarkenne -ryhmä alkaa
Kohderyhmän tarkenteen tyyppi 28 =
lukion kurssi
Kohderyhmän tarkenne 01 = tarkalleen
Kurssi 1
Kohderyhmän tarkenne -ryhmä päättyy

P.13.10 Kohderyhmän kuvaus (Audience description) [0-1]
Kenttään voidaan merkitä millaiselle kohderyhmälle tuote on suunnattu.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 1000 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<AudienceDescription>
<b207>
language, textformat
<AudienceDescription>Kehitysvammaiset
lapset</AudienceDescription>
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<AudienceDescription>Nuoret</AudienceDescription>
<b207>Maahanmuuttajat<b207>

Kuvailutiedot-ryhmä päättyy (End of descriptive detail composite)

Osio 2: Markkinointiaineisto (Marketing collateral detail)
Markkinointiaineisto-ryhmä (Collateral detail composite) [0-1]
Ryhmät P.14-P.17 sisältävät tuotteen markkinointiin liittyvää aineistoa. Osio 2 ja sen kaikki ryhmät
ovat vapaaehtoisia. Osiota kokonaisuudessaan ei voi toistaa.
Ryhmässä P.14 lähetetään tuotetta kuvaavia tekstejä (esim. esittelyteksti tai sisällysluettelo).
Ryhmässä P.15 ilmoitetaan tuotteeseen liittyvistä arvosteluista ja muista maininnoista jonkun muun
kuin kustantajan ja/tai tuotetietueen lähettäjän tuottamassa digitaalisessa tai painetussa lähteessä.
Materiaalin käyttöön voi liittyä rajoituksia.
Ryhmässä P.16 ilmoitetaan tuotteen tai sen metadatan toimitusketjun osapuolien (esim. kustantaja
tai välittäjä) tarjoamat linkit digitaalisessa muodossa olevaan markkinointimateriaaliin.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<CollateralDetail>
<collateraldetail>

P.14 Tuotetta kuvaavat tekstit (Descriptions and other supporting text)
Tähän ryhmään tallennetaan tuotetta kuvaavia tekstejä (esim. esittelyteksti, sisällysluettelo,
arvostelu).

Teksti-ryhmä (Text content composite) [0-n]
Ryhmään tallennetaan kuvailtavaan tuotteeseen liittyvä teksti kokonaisuudessaan.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<TextContent>
<textcontent>

P.14.1 Tekstin tyyppi (Text type code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo kenttään P.14.3 Teksti (<Text>) tallennetun tekstin tyypin.
Kenttä on pakollinen osa Teksti-ryhmää (<TextContent>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista

Koodi (kaksi numeroa)
153
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XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<TextType>
<x426>

Esim.

<TextType>02</TextType>
Koodi 02 = lyhyt kuvaus
<x426>14</x426>
Koodi 14 = tekstinäyte

P.14.2 Tekstin kohderyhmä (Text audience) [1-n]
ONIX-koodi, joka kertoo kohderyhmän jolle kenttään P.14.3 Teksti (<Text>) tallennettu teksti on
tarkoitettu.
Kenttä on pakollinen osa Teksti-ryhmää (<TextContent>). Toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
154
<ContentAudience>
<x427>

Esim.

<ContentAudience>00</ContentAudience>
Koodi 00 = rajoittamaton
<x427>02</x427>
Koodi 02 = kirja-ala

P.14.3 Teksti (Text) [1]
Tuotetta kuvaava teksti, jonka tyyppi on määritelty kentässä P.14.1 Tekstin tyyppi (<TextType>).
Kenttä on pakollinen osa Teksti-ryhmää (<TextContent>). Mikäli sama sisältö ilmoitetaan
useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava
language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä. XHTML:n käyttö on mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML
or XML within ONIX text fields.
<Text>
<d104>
language, textformat
<Text>Tekstikirjat on koottu saksalaisesta alkuperäismateriaalista
Suomen uuden opetussuunnitelman mukaisiksi kokonaisuuksiksi.
Aihepiirit ja kuvitus ovat lähellä lasten omaa kokemusmaailmaa. Tekstit
ovat kommunikatiivisiä ja monet niistä soveltuvat näyteltäviksi. Värikäs
kuvitus innostaa oppimaan. </Text>
Lyhyt kuvaus Mega-sarjan oppikirjoista
<d104>"Ei kukaan kysynyt, halusinko mennä naimisiin suuriruhtinas
Pietarin kanssa! Halusinko ylipäätänsä mennä neljätoistavuotiaana
naimisiin kenenkään kanssa! Ei kukaan kysynyt, haluanko vaihtaa
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uudeksi kotimaakseni Venäjän, tämän mystisen maan, jonka ihmisistä
ja tavoista en tiennyt mitään."</d104>
Tekstinäyte romaanista Minä, Katariina
<d104> Rushdien historiallisten ainesten ja silkan sadun yhdistelmä on
nerokas. Ursula K. Le Guin, The Guardian</d104>

Teksti-ryhmä päättyy (End of text content composite)
Esimerkkejä Teksti-ryhmän <TextContent> käytöstä:
Poikani Kevin: erityispiirre
<TextContent>
<TextType>11</TextType>
<ContentAudience>00</ContentAudience>
<Text>Lionel Shriverin bestseller-romaani
Poikani Kevin saa elokuvana Suomen ensi-iltansa
20.4.2012. Avain julkaisee helmikuussa romaanista
pehmeäkantisen version, jossa on mukana kirjailijan
essee siitä, miten romaanista syntyi elokuva sekä
kirjailijan osuudesta tässä prosessissa. </Text>
</TextContent>

Teksti-ryhmä alkaa
Tekstin tyyppi 11 = erityispiirre
Tekstin kohderyhmä 00 = rajoittamaton

Teksti-ryhmä päättyy

Enkeleitä hiuksissani: takakannen teksti (xhtml)
<TextContent>
Teksti-ryhmä alkaa
<TextType>05</TextType>
Tekstin tyyppi 05 = takakannen teksti
<ContentAudience>00</ContentAudience>
Tekstin kohderyhmä 00 = rajoittamaton
<Text textformat= 05 ><p>Lorna Byrne on
lapsesta asti nähnyt enkeleitä ja henkiolentoja
sekä kyennyt kokemaan ennalta tulevia tapahtumia.
Enkeleitä hiuksissani on hänen tarinansa.</p>
<p>Omaelämäkerrassaan Lorna Byrne kertoo
avoimesti erilaisuudestaan, kasvamisestaan
köyhyydessä, työstään Dublinissa ja avioliitostaan.
Hän kuvailee rehellisesti myös kokemiaan traagisia
vastoinkäymisiä sekä rikasta henkistä maailmaansa.
Enkelit Lorna kuvaa tarkasti ja todentuntuisesti; hän
vie lukijan matkalle enkeleiden taianomaiseen
maailmaan, jossa hyvä voittaa pahan eikä kyynisyydelle
ole tilaa. </p>
<p>Lornan tarina puhaltaa lukijan mieleen toivoa kuin
höyhenenkevyt henkäys – se kuiskaa: Ihmeitä tapahtuu
jatkuvasti. Ihmiset eivät vain huomaa niitä. </p></Text>
</TextContent>
Teksti-ryhmä päättyy
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P.15 Mediaviittaukset (Cited content)
Ryhmässä P.15 ilmoitetaan tuotteeseen liittyvistä arvosteluista ja muista maininnoista jonkun muun
kuin kustantajan ja/tai tuotetietueen lähettäjän tuottamassa digitaalisessa tai painetussa lähteessä.
Materiaalin käyttöön voi liittyä rajoituksia.
Ryhmässä P.16 ilmoitetaan tuotteen tai sen metadatan toimitusketjun osapuolien (esim. kustantaja
tai välittäjä) tarjoamat linkit digitaalisessa muodossa olevaan markkinointimateriaaliin.
Ryhmässä P.14 lähetetään tuotetta kuvaavia tekstejä (esim. esittelyteksti tai sisällysluettelo).

Mediaviittaukset-ryhmä (Cited content composite) [0-n]
Ryhmään voidaan merkitä viittauksia jonkun muun kuin kustantajan ja/tai tuotetietueen lähettäjän
tuottamiin digitaalisiin tai painettuihin lähteisiin, joissa tuote on mainittu (esim. kirja-arvostelu
lehdessä, maininta televisio-ohjelmassa).
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<CitedContent>
<citedcontent>

P.15.1 Viittauksen kohteen tyyppi (Cited content type code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo että kyseessä on esim. arvostelu.
Kenttä on pakollinen osa Mediaviittaukset-ryhmää (<CitedContent>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
156
<CitedContentType>
<x430>

Esim.

<CitedContentType>01</CitedContentType>
Koodi 01 = arvostelu
<x430>03</x430>
Koodi 03 = mediamaininta

P.15.4 Lähde (Source title) [1]
Julkaisun, verkkosivuston, tai muun lähteen nimi tai kuvaus.
Kenttä on pakollinen osa Mediaviittaukset -ryhmää (<CitedContent>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<SourceTitle>
<x428>

Esim.

<SourceTitle>Helsingin Sanomat, C2, 2.12.2011</SourceTitle>
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<SourceTitle>Aamun kirja, 11.1.2012 (YLE TV1, Ykkösen Aamutv)</SourceTitle>
<x428>Kirjavinkit</x428>

P.15.8 Linkki (Resource link) [0-n]
Digitaalisen oheismateriaalin URI.
Vapaaehtoinen ja toistettava, jos linkkejä voidaan ilmoittaa useita, esim. URL tai URN.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Uniform Resource Identifier
<ResourceLink>
<x435>

Esim.

<ResourceLink>http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/
Kuolemattomuus+on++uusi+painajainen/HS20111128SI1KU022r4
</ResourceLink>
<ResourceLink>http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/sofi_oksanen_puh
distus_30571.html#media=30576</ResourceLink>
<x435>http://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/hytti-nro-6/</x435>
<x435>http://jarjellajatunteella.blogspot.com/2011/09/anna-leenaharkonen-onnen-tunti.html</x435>

Mediaviittaukset-ryhmä päättyy (End of cited content composite)
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P.16 Linkit markkinointimateriaaliin (Links to supporting resources)
Ryhmässä P.16 ilmoitetaan tuotteen tai sen metadatan toimitusketjun osapuolien (esim. kustantaja
tai välittäjä) tarjoamat linkit digitaalisessa muodossa olevaan markkinointimateriaaliin.
Ryhmässä P.15 ilmoitetaan tuotteeseen liittyvistä arvosteluista ja muista maininnoista jonkun muun
kuin kustantajan ja/tai tuotetietueen lähettäjän tuottamassa digitaalisessa tai painetussa lähteessä.
Materiaalin käyttöön voi liittyä rajoituksia.
Ryhmässä P.14 lähetetään tuotetta kuvaavia tekstejä (esim. esittelyteksti tai sisällysluettelo).

Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä (Supporting resource composite) [0-n]
Toistettava ryhmä markkinointimateriaalin kuvailuun. Vapaaehtoinen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<SupportingResource>
<supportingresource>

P.16.1 Markkinointimateriaalin tyyppi (Resource content type code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo markkinointimateriaalin tyypin.
Kenttä on pakollinen osa Lähettäjän markkinointimateriaali -ryhmää (<SupportingResource>). Ei
toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
158
<ResourceContentType>
<x436>

Esim.

<ResourceContentType>01</ResourceContentType>
Koodi 01 = etukansi
<x436>26</x436>
Koodi 26 = kirjavideo

P.16.2 Kohderyhmä (Target audience) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo minkälaiselle kohderyhmälle markkinointimateriaali on tarkoitettu.
Kenttä on pakollinen osa Lähettäjän markkinointimateriaali -ryhmää (<SupportingResource>). Ei
toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
154
<ContentAudience>
<x427>

Esim.

<ContentAudience>00</ContentAudience>
Koodi 00 = rajoittamaton
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P.16.3 Markkinointimateriaalin muoto (Resource mode) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo markkinointimateriaalin muodon, esim. äänitiedosto, video.
Kenttä on pakollinen osa Lähettäjän markkinointimateriaali -ryhmää (<SupportingResource>). Ei
toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
159
<ResourceMode>
<x437>

Esim.

<ResourceMode>03</ResourceMode>
Koodi 03 = kuvatiedosto
<x437>05</x437>
Koodi 05 = videotiedosto

Markkinointimateriaalin lisätiedot -ryhmä (Resource feature composite) [0-n]
Toistettava ryhmä, jossa voidaan kuvata kaikille markkinointimateriaalista tarjotuille versioille
yhteisiä piirteitä.
Vapaaehtoinen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ResourceFeature>
<resourcefeature>

P.16.4 Lisätiedon tyyppi (Resource feature type) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo minkälaista markkinointimateriaaliin liittyvää lisätietoa ryhmän kentissä
ilmoitetaan.
Kenttä on pakollinen osa Markkinointimateriaalin lisätiedot -ryhmää (<ResourceFeature>). Ei
toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
160
<ResourceFeatureType>
<x438>

Esim.

<ResourceFeatureType>01</ResourceFeatureType>
Koodi 01 = kuvaajatiedot
<x438>04</x438>
Koodi 04 = kesto

P.16.5 Lisätiedon arvo (Resource feature value) [0-1]
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Kentässä P.16.4 määritellyn lisätiedon arvo, esim. tiedoston kesto minuutteina. Osa lisätiedoista
merkitään kuitenkin huomautuskenttään P.16.6 (ks. koodilista 160). Tarvittaessa myös molempia
kenttiä voidaan käyttää.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P.16.4 määritellystä lisätiedon tyypistä
Riippuu kentässä P.16.4 määritellystä lisätiedon tyypistä
<FeatureValue>
<x439>

Esim.

<FeatureValue>3</FeatureValue>
Tiedoston kesto on kolme minuuttia

P.16.6 Lisätietohuomautus (Resource feature note) [0-1]
Lisätiedon tekstimuotoinen kuvaus, jos tietoa ei voida kuvata kentässä P.16.5 (ks. koodilista 160).
Tarvittaessa myös molempia kenttiä voidaan käyttää.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<FeatureNote>
<x440>
language, textformat
<FeatureNote>© Timothy Greenfield-Sanders</FeatureNote>
Kuvaajatiedot

Markkinointimateriaalin lisätiedot -ryhmä päättyy (End of resource feature composite)
Markkinointimateriaalin versio -ryhmä (Resource version composite) [1-n]
Toistettava ryhmä, jossa voidaan kuvata markkinointimateriaalin tietyn version ominaisuuksia, esim.
voidaan ilmoittaa kansikuvan tiedostomuoto. Ryhmä on pakollinen osa Lähettäjän
markkinointimateriaali -ryhmää (<SupportingResource>).
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ResourceVersion>
<resourceversion>

P.16.7 Välitystapa (Resource form) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo miten markkinointimateriaalin versio on käytettävissä, esim. onko se
linkitettävä vai ladattava.
Kenttä on pakollinen osa Markkinointimateriaalin versio -ryhmää (<ResourceVersion>). Ei
toistettava.
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Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
161
<ResourceForm>
<x441>

Esim.

<ResourceForm>02</ResourceForm>
Koodi 02 = ladattava tiedosto

Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä (Resource version feature composite) [0n]
Toistettava ryhmä, jossa voidaan kuvata markkinointimateriaalin tietyn version piirteitä.
Vapaaehtoinen, mutta on epätodennäköistä että markkinointimateriaalin versiota voitaisiin kuvata
määrittelemättä joitakin sen ominaisuuksista.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ResourceVersionFeature>
<resourceversionfeature>

P.16.8 Lisätiedon tyyppi (Resource version feature type) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo minkälaista markkinointimateriaalin versioon liittyvää lisätietoa ryhmän
kentissä ilmoitetaan.
Kenttä on pakollinen osa Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmää
(<ResourceVersionFeature>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
162
<ResourceVersionFeatureType>
<x442>

Esim.

<ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
Koodi 01 = tiedostomuoto
<x442>02</x442>
Koodi 01 = kuvan korkeus pikseleinä

P.16.9 Lisätiedon arvo (Resource version feature value) [0-1]
Kentässä P.16.8 määritellyn lisätiedon arvo. Osa lisätiedoista merkitään kuitenkin
huomautuskenttään P.16.10, ja jotkut kuvaillaan sekä koodilla että tekstimuotoisella
huomautuksella. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P.16.8 määritellystä lisätiedon tyypistä
Riippuu kentässä P.16.8 määritellystä lisätiedon tyypistä
Tiedostomuodot, katso koodilista 178
<FeatureValue>
<x439>
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Esim.

<FeatureValue>D502</FeatureValue>
Koodi D502 = JPEG
<x439>250</x439>
Kuvan korkeus on 250 pikseliä

P.16.10 Lisätietohuomautus (Resource version feature note) [0-1]
Lisätiedon tekstimuotoinen kuvaus, jos tietoa ei voida kuvata kentässä P.16.9. Tarvittaessa myös
molempia kenttiä voidaan käyttää.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<FeatureNote>
<x440>

Attribuutit

language, textformat

Esim.

<FeatureNote>Flash (SWF) -paketti toimitetaan ZIP-muotoon
pakattuna.</FeatureNote>

Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä päättyy (End of resource version feature
composite)

P.16.11 Linkki (Resource link) [1-n]
Markkinointimateriaalin URI.
Kenttä on pakollinen osa Markkinointimateriaalin versio -ryhmää (<ResourceVersion>). Toistettava,
jos linkkejä voidaan ilmoittaa useita, esim. URL tai URN.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Uniform Resource Identifier, expressed in full URI syntax in accordance
with W3C standards.
<ResourceLink>
<x435>
<ResourceLink>http://www.kirjavideo.fi/category/
kirjailijat/riikka-pulkkinen/</ResourceLink>

Markkinointimateriaalin päivämäärä -ryhmä (Content date composite) [0-n]
Toistettava ryhmä, jossa ilmoitetaan markkinointimateriaalin versioon liittyvä päivämäärä, esim.
päivä johon asti versio on ladattavissa. Vapaaehtoinen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ContentDate>
<contentdate>
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P.16.12 Markkinointimateriaalin päivämäärän rooli (Content date role code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo millä tavoin kentässä P.16.14 ilmoitettu päivä liittyy
markkinointimateriaaliin.
Kenttä on pakollinen osa Markkinointimateriaalin päivämäärä -ryhmää (<ContentDate>). Ei
toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
155
<ContentDateRole>
<x429>

Esim.

<ContentDateRole>17</ContentDateRole>
Koodi 17 = päivitysaika
<x429>15</x429>
Koodi 15 = asti

P.16.14 Päivämäärä (Date) [1]
Päivämäärä, jonka rooli on määritelty kentässä P.16.12. Päivämäärän muoto voidaan ilmoittaa
dateformat-attribuutilla; attribuutin puuttuessa oletetaan päivämäärän olevan muodossa
VVVVKKPP.
Kenttä on pakollinen osa Markkinointimateriaalin päivämäärä -ryhmää (<ContentDate>). Ei
toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

VVVVKKPP, tai dateformat-attribuutin määrittelemä muoto
<Date>
<b306>
dateformat

Esim.

<Date>20120119</Date>

Markkinointimateriaalin päivämäärä -ryhmä päättyy (End of content date composite)
Markkinointimateriaalin versio -ryhmä päättyy (End of resource version composite)
Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä päättyy (End of supporting resource composite)
Esimerkkejä Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmän <SupportingResource> käytöstä:
Kirjavideo
<SupportingResource>
<ResourceContentType>26
</ResourceContentType>
<ContentAudience>00
</ContentAudience>

Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä alkaa
Markkinointimateriaalin tyyppi 26 = kirjavideo
Kohderyhmä 00 = rajoittamaton
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<ResourceMode>05</ResourceMode>
<ResourceFeature>
<ResourceFeatureType>04
</ResourceFeatureType>
<FeatureValue>3</FeatureValue>
</ResourceFeature>
<ResourceVersion>
<ResourceForm>01
</ResourceForm>
<ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeatureType>01
</ResourceVersionFeatureType>

<FeatureValue>D106
</FeatureValue>
</ResourceVersionFeature>

Markkinointimateriaalin muoto 05 = videotiedosto
Markkinointimateriaalin lisätiedot -ryhmä alkaa
Lisätiedon tyyppi 04 = kesto minuutteina
Kesto 3 minuuttia
Markkinointimateriaalin lisätiedot -ryhmä päättyy
Markkinointimateriaalin versio -ryhmä alkaa
Välitystapa 01 = linkitettävä aineisto
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä alkaa
Lisätiedon tyyppi 01 = tiedostomuoto
Tiedostomuoto = Flash Video
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä
päättyy

<ResourceLink>http://www.kirjavideo.fi/
category/ kirjailijat/kari-enquist/
</ResourceLink>

</ResourceVersion>
</SupportingResource>

Markkinointimateriaalin versio -ryhmä päättyy
Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä päättyy

Näytesivu
<SupportingResource>
<ResourceContentType>15
</ResourceContentType>
<ContentAudience>00
</ContentAudience>
<ResourceMode>01</ResourceMode>
<ResourceVersion>
<ResourceForm>03
</ResourceForm>
<ResourceVersionFeature>
<ResourceVersionFeatureType>01
</ResourceVersionFeatureType>

<FeatureValue>D107
</FeatureValue>
</ResourceVersionFeature>

Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä alkaa
Markkinointimateriaalin tyyppi 15 = näytesivu
Kohderyhmä 00 = rajoittamaton
Markkinointimateriaalin muoto 01 = sovellus
Markkinointimateriaalin versio -ryhmä alkaa
Välitystapa 03 = upotettava sovellus
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä alkaa
Lisätiedon tyyppi 01 = tiedostomuoto
Tiedostomuoto = ShockWave
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä
päättyy

<ResourceLink>http://media.wsoypro.fi/
20110303/12991355873700.zip
</ResourceLink>

<ContentDate>
<ContentDateRole>15
</ContenDateRole>
<Date>20120229</Date>
</ContentDate>
</ResourceVersion>
</SupportingResource>

Markkinointimateriaalin päivämäärä -ryhmä alkaa
Päivämäärän rooli 15 = (käytettävissä) asti
Materiaali on käytettävissä 29.2.2012 asti
Markkinointimateriaalin päivämäärä -ryhmä päättyy
Markkinointimateriaalin versio -ryhmä päättyy
Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä päättyy
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Kansikuva
<supportingresource>
<x436>01</x436>
<x427>00</x427>
<x437>03</x437>
<resourceversion>
<x441>01</x441>
<resourceversionfeature>
<x442>01</x442>
<x439>D502</x439>
</resourceversionfeature>
<resourceversionfeature>
<x442>02</x442>
<x439>256</x439>
</resourceversionfeature>
<resourceversionfeature>
<x442>03</x442>
<x439>180</x439>
</resourceversionfeature>

Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä alkaa
Markkinointimateriaalin tyyppi 01 = etukansi
Kohderyhmä 00 = rajoittamaton
Markkintointimateriaalin muoto 03 = kuvatiedosto
Markkinointimateriaalin versio -ryhmä alkaa
Välitystapa 03 = linkitettävä aineisto
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä alkaa
Lisätiedon tyyppi 01 = tiedostomuoto
Tiedostomuoto = JPEG
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä
päättyy
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä alkaa
Lisätiedon tyyppi 02 = kuvan korkeus pikseleinä
Kuvan korkeus 256 pikseliä
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä
päättyy
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä alkaa
Lisätiedon tyyppi 03 = kuvan leveys pikseleinä
Kuvan leveys 180 pikseliä
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä
päättyy

<x435>http://www.btj.com/btjcgi/arvo/
get_add_info.cgi?type=IMAGE&key=
AQ1PO1Y435YnSQaS</x435>

</resourceversion>
</supportingresource>

Markkinointimateriaalin versio -ryhmä päättyy
Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä päättyy

<supportingresource>
<x436>01</x436>
<x427>07</x427>
<x437>03</x437>
<resourceversion>
<x441>02</x441>
<resourceversionfeature>
<x442>01</x442>
<x439>D504</x439>
</resourceversionfeature>

Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä alkaa
Markkinointimateriaalin tyyppi 01 = etukansi
Kohderyhmä 07 = lehdistö
Markkintointimateriaalin muoto 03 = kuvatiedosto
Markkinointimateriaalin versio -ryhmä alkaa
Välitystapa 02 = ladattava tiedosto
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä alkaa
Lisätiedon tyyppi 01 = tiedostomuoto
Tiedostomuoto = TIFF
Markkinointimateriaalin version lisätiedot -ryhmä
päättyy

<x435>http://media.wsoypro.fi/
20110303/12991358830810.tiff</x435>

</resourceversion>
</supportingresource>

Markkinointimateriaalin versio -ryhmä päättyy
Linkit markkinointimateriaaliin -ryhmä päättyy
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P.17 Palkinnot (Prizes)
Ryhmään P.17 voidaan merkitä tietoja tuotteen tai tuotteen sisältämän teoksen saamista
palkinnoista.

Palkinto-ryhmä (Prize or award composite) [0-n]
Toistettava ryhmä, jossa kuvataan tuotteen saamaa palkintoa. Vapaaehtoinen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Prize>
<prize>

P.17.1 Palkinnon nimi (Prize or award name) [1]
Tuotteen saaman palkinnon nimi.
Kenttä on pakollinen osa Palkinto-ryhmää (<Prize>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<PrizeName>
<g126>
language

Esim.

<PrizeName>Booker Prize</PrizeName>
<g126>Finlandia-palkinto</g126>

P.17.2 Vuosi (Prize or award year) [0-1]
Vuosi jona palkinto on myönnetty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Neljä numeroa (YYYY)
<PrizeYear>
<g127>

Esim.

<PrizeYear>2011</PrizeYear>

P.17.3 Maa (Prize or award country) [0-1]
ISO-koodi, joka kertoo missä maassa palkinto on myönnetty.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
91 (ISO 3166-1)
<PrizeCountry>
<g128>
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Esim.

<PrizeCountry>FI</PrizeCountry>

P.17.4 Sijoitus (Prize or award achievement code) [0-1]
ONIX-koodi, joka kertoo miten tuote on sijoittunut: voittanut palkinnon, ollut ehdolla jne.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
41
<PrizeCode>
<g129>

Esim.

<PrizeCode>04</PrizeCode>
Koodi 04 = ehdolla

P.17.5 Valitsija (Prize or award jury) [0-1]
Voittajan/sijoittuneet valinnut henkilö tai raati.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 500 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<PrizeJury>
<g343>
language, textformat
<PrizeJury>Hannu Marttila, Tuula Ketonen,
Kristiina Rikman</PrizeJury>
Ehdokkaat valinnut raati

Palkinto-ryhmä päättyy (End of prize or award composite)
Esimerkki Palkinto-ryhmän <Prize> käytöstä:
Finlandia-voittaja
<Prize>
<PrizeName>Finlandia-palkinto</PrizeName>
<PrizeYear>2011</PrizeYear>
<PrizeCode>01</PrizeCode>
<PrizeJury>Pekka Milonoff</PrizeJury>
</Prize>

Palkinto-ryhmä alkaa
Palkinnon nimi
Vuosi
Sijoitus 01 = voittaja
Valitsija
Palkinto-ryhmä päättyy

Markkinointiaineisto-ryhmä päättyy (End of collateral detail composite)
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Osio 4: Julkaisutiedot ja myyntirajoitukset (Publishing detail)
Julkaisutiedot ja myyntirajoitukset -ryhmä (Publishing detail composite) [0-1]
Osioon 4 kuuluvat ryhmät P.19-P.21 sisältävät tietoja mm. kustantajasta, julkaisuajasta ja
tuotteeseen liittyvistä myyntirajoituksista. Osiota ei voi toistaa. Se on pakollinen osa tuotetietuetta,
paitsi jos kyseessä on tuotteen tietojen päivitys.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<PublishingDetail>
<publishingdetail>

P.19 Kustantaja (Publisher)
Ryhmä P.19 sisältää tietoja esim. tuotteen kustantajasta, julkaisijasta ja/tai markkinointinimestä.
Koska kustantajien ja julkaisijoiden nimille ja markkinointinimille (imprint) ei ole toistaiseksi
olemassa yleisesti vakiintunutta tunnistejärjestelmää, on tärkeää että nämä nimet merkitään
tuotetietueisiin johdonmukaisesti. Tietueeseen on aina merkittävä kustantajan tai julkaisijan nimi.
Lisäksi voidaan merkitä markkinointinimi.

Kustantajan markkinointinimi -ryhmä (Imprint or brand composite) [0-n]
Toistettava ryhmä, johon voidaan merkitä kustantajan markkinointinimi (imprint).
Pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa, jos tuote on julkaistu markkinointinimellä.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Imprint>
<imprint>

P.19.4 Markkinointinimi (Imprint or brand name) [1]
Markkinointinimi merkitään kuten teoksessa.
Kenttä on pakollinen osa Kustantajan markkinointinimi -ryhmää (<Imprint>) suomalaisessa ONIXsovelluksessa. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<ImprintName>
<b079>

Esim.

<ImprintName>Johnny Kniga</ImprintName>
<b079>Helmi</b079>

Kustantajan markkinointinimi -ryhmä päättyy (End of imprint or brand composite)
Kustantaja-ryhmä (Publisher composite) [0-n]
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Toistettava ryhmä, jota käytetään kustantajaa tai julkaisijaa koskevien tietojen merkitsemisessä.
Pakollinen suomalaisessa ONIX-formaatissa.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Publisher>
<publisher>

P.19.5 Rooli julkaisuprosessissa (Publishing role code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo Kustantaja-ryhmään (<Publisher>) merkityn toimijan roolin.
Kenttä on pakollinen osa Kustantaja-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
45
<PublishingRole>
<b291>

Esim.

<PublishingRole>01</PublishingRole>
Koodi 01 = kustantaja
<PublishingRole>04</PublishingRole>
Koodi 04 = alkuteoksen kustantaja
<b291>05</b291>
Koodi 05 = elektronisen julkaisun jakaja

Kustantajan tunniste -ryhmä (Publisher identifier composite) [0-n]
Ryhmä kenttiä joihin merkitään kustantajan tai julkaisijan tunniste.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<PublisherIdentifier>
<publisheridentifier>

P.19.6 Kustantajan tunnisteen järjestelmä (Publisher identifier type) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee kenttään P.19.8 Kustantajan tunniste (<IDValue>) merkittävän koodin
järjestelmän.
Kenttä on pakollinen osa Kustantajan tunniste -ryhmää (<PublisherIdentifier>).
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
44
<PublisherIDType>
<x447>

Esim.

<PublisherIDType>15</PublisherIDType>
Koodi 15 = Y-tunnus
<x447>01</x447>
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Koodi 01 = oma tunnistejärjestelmä

P.19.7 Kustantajan tunnisteen järjestelmän nimi (Identifier type name) [0-1]
Mikäli järjestelmä on esimerkiksi välittäjän tai kirjakaupan oma, ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä
kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

Esim.

<IDTypeName>Kirjavälityksen kustantajanumero</IDTypeName>

P.19.8 Kustantajan tunniste (Identifier value) [1]
Kenttään P.19.6 Kustantajan tunnisteen järjestelmä (<PublisherIDType> )merkityn järjestelmän
tunnus tuotteen kustantajalle tai julkaisijalle. Kenttä on pakollinen osa Kustantajan tunniste -ryhmää
(<PublisherIdentifier>), ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kentässä P.19.6 <PublisherIDType> määritellyn järjestelmän mukainen
<IDValue>
<b244>

Esim.

<IDValue>1522079-4</IDValue>
WSOY:n Y-tunnus
<b244>79458</b244>
Tunnus Kirjavälityksen järjestelmästä

Kustantajan tunniste -ryhmä päättyy (End of publisher identifier composite)
P.19.9 Kustantajan nimi (Publisher name) [0-1]
Tuotteen kustantajan tai julkaisijan nimi. Nimen alussa oleva artikkeli, nimeen sisältyvä julkaisijan
tehtävää tai yhtiötä osoittava ilmaus tms. voidaan jättää pois, jos tämä ei vaikuta kustantajan
tunnistamiseen.
Pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<PublisherName>
<b081>
language

Esim.

<PublisherName>Gummerus</PublisherName>
Gummerus Kustannus Oy
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<PublisherName>Taimistoviljelijät</PublisherName>
Taimistoviljelijät ry
<b081>Sammakko</081>
Kustannusosakeyhtiö Sammakko
<b081>Elina Virtanen</081>

Kustantajan verkkosivusto -ryhmä (Website composite) [0-n]
Ryhmä kenttiä joissa voidaan ilmoittaa Kustantaja-ryhmässä (<Publisher>) mainitun kustantajan tai
julkaisijan verkkosivusto.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Website>
<website>

P.19.12 Linkki kustantajan verkkosivustolle (Link to website) [1]
Verkkosivuston URI.
Kenttä on pakollinen osa Kustantajan verkkosivusto -ryhmää (<Website>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<WebsiteLink>
<b295>

Esim.

<WebsiteLink>http://www.sammakko.com/</WebsiteLink>
<WebsiteLink>http://www.otava.fi/kirjat/lasten_ja_nuorten/2011/fi
_FI/tatun_ja_patun_avaruusseikkailu/</WebsiteLink>
<b295>http://fi-fi.facebook.com/pages/GAUDEAMUS-HelsinkiUniversity-Press/62934867357</b295>

Kustantajan verkkosivusto -ryhmä päättyy (End of website composite)
Kustantaja-ryhmä päättyy (End of publisher composite)
Esimerkki Kustantaja-ryhmän <Publisher> käytöstä:
<Publisher>
<PublishingRole>01</PublishingRole>
<PublisherIdentifier>
<PublisherIDType>15</PublisherIDType>
<IDValue>1299503-3</IDValue>
</PublisherIdentifier>
<PublisherName>Sammakko</PublisherName

Kustantaja-ryhmä alkaa
Rooli julkaisuprosessissa 01 = kustantaja
Kustantajan tunniste -ryhmä alkaa
Kustantajan tunnisteen järjestelmä 15 = Ytunnus
Y-tunnus
Kustantajan tunniste -ryhmä päättyy
Kustantajan nimi
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<Website>
<WebsiteLink>http://www.sammakko.com/
</WebsiteLink>
</Website>
</Publisher>

Kustantajan verkkosivusto -ryhmä alkaa

Kustantajan verkkosivusto -ryhmä päättyy
Kustantaja-ryhmä päättyy

P.19.13 Kustantajan kotipaikka (City or town of publication) [0-n]
Kustantajan tai julkaisijan kotipaikka. Kotipaikka merkitään tavallisesti siinä muodossa kuin se on
merkitty tuotteen nimiösivulle. Jos paikka on merkitty useammalla kuin yhdellä kielellä, käytetään
ONIX -tuotetietueessa nimekkeen kielellä olevaa muotoa. Jos tätä sääntöä ei voida soveltaa,
käytetään ensimmäisenä mainittua muotoa.
Vapaaehtoinen, ja toistettava kun tuotteeseen on merkitty kaksi tai useampia paikkoja
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<CityOfPublication>
<b209>

Esim.

<CityOfPublication>Hämeenlinna</CityOfPublication>
<b209>Helsingfors<b209>
Kustantajan kotipaikka on Helsinki, kirjan nimiösivulla lukee Helsingfors

P.19.14 Julkaisumaa (Country of publication) [0-1]
Koodi, joka määrittelee tuotteen julkaisumaan.
Pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
91 (ISO 3166-1)
<CountryOfPublication>
<b083>

Esim.

<CountryOfPublication>FI</CountryOfPublication>
<b083>GB</b083>

Tuotteen yhteystietoryhmä (Product contact composite) [0-n]
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Ryhmässä ilmoitetaan tuotetiedusteluista vastaavan organisaation yhteystiedot.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductContact>
<productcontact>

P.19.15 Tuotteen yhteystiedon rooli (Product contact role) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan tuotteeseen liittyvän yhteystiedon rooli (esimerkiksi myyntiin tai
markkinointiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen).
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
198
<ProductContactRole>
<x482>

Esim.

<ProductContactRole>06</ProductContactRole>
Koodi 06 = Käyttöoikeuksien yhteystiedot

Tuotteen yhteystiedon tunniste -ryhmä (Product contact identifier composite) [0-n]
Ryhmä kenttiä, joissa ilmoitetaan yhteystiedon tunniste.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductContactIdentifier>
<productcontactidentifier>

P.19.16 Tuotteen yhteystietojen tunnisteen tyyppi (Product contact identifier type) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kenttään P.19.18 Tunniste (<IDValue>) merkityn tunnisteen
järjestelmä.
Kenttä on pakollinen osa kutakin Tuotteen yhteystietojen tunniste -ryhmää
(<ProductContactIdentifier>). Ei toistettava. Kukin Tuotteen yhteystietojen tunniste -ryhmä voi
sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
44
<ProductContactIDType>
<x483>

P.19.17 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0-1]
Jos kentässä P.19.16 Tuotteen yhteystiedon tunnisteen tyyppi (<ProductContactIDType>) ilmoitettu
järjestelmä on sisäinen (esim. kustantajan oma), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä. Jos
järjestelmä on yleisesti tunnettu, ei sitä kirjoiteta auki, vaan kenttään P.19.16 Tuotteen yhteystiedon
tunnisteen tyyppi merkitty koodi on riittävä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
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Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

P.19.18 Tunniste (Identifier value) [1]
Kentässä P.19.16 Tuotteen yhteystiedon tunnisteen tyyppi (<ProductContactIDType>) määritellyn
järjestelmän mukainen tunniste.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen yhteystiedon tunniste -ryhmää <ProductContactIdentifier> Ei
toistettava. Kukin Tuotteen yhteystiedon tunniste -ryhmä voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden
tyyppikoodin.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Määrittyy kentässä <ProductContactIDType> mainitun tunnistetyypin
mukaan
<IDValue>
<b244>

Tuotteen yhteystiedon tunniste -ryhmä päättyy (End of Product contact identifier composite)
P.19.19 Yhteysorganisaation nimi (Product contact name) [0-1]
Tuotteen yhteysorganisaation nimi. Joko tämä kenttä tai Tuotteen yhteystietojen tunniste -ryhmä
(<ProductContactIdentifier>) on pakollinen. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<ProductContactName>
<x484>

Esim.

<ProductContactName>Sanoma Oyj</ProductContactName>

P.19.20 Yhteyshenkilön nimi (Contact name) [0-1]
Vapaamuotoinen kuvaus yhteysorganisaation yhteyshenkilön tiedoista (nimi, osasto, puhelinnumero
yms.)
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<ContactName>
<x299>

Esim.

<x299>Jackie Brown</x299>

P.19.21 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite (Product contact e-mail address) [0-1]
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
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Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<EmailAddress>
<j272>

Esim.

<j272>Jackie.brown@bigpublisher.co.uk</j272>

Tuotteen yhteystietoryhmä päättyy (End of product contact composite)

P.20 Tuotteen tila ja julkaisuaika (Global publishing status and dates / copyright)
P.20.1 Tuotteen tila (Publishing status) [0-1]
ONIX-koodi, jonka avulla kustantaja määrittelee tuotteen tilan, statuksen.
Pakollinen suomalaisessa ONIX-sovelluksessa. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
64
<PublishingStatus>
<b394>

Esim.

<PublishingStatus>07</PublishingStatus>
Koodi 07 = Loppuunmyyty
< b394>04</b394>
Koodi 04 = Saatavana, tilattavissa

P.20.2 Huomautus Tuotteen tila -kenttään (Publishing status note) [0-n]
Vapaata tekstiä kuvaamaan tuotteen saatavuustietoja, mikäli Tuotteen tila -kentän koodi ei ole
riittävä.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<PublishingStatusNote>
<b395>
language, textformat

Esim.

<PublishingStatusNote>Suoramyynnissä</PublishingStatusNote>
<b395>Kirjakerhopainos</b395>

Ilmestymisaika-ryhmä (Publishing date composite) [0–n]
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Toistettava ryhmä tuotteen julkaisuajan ja muiden ilmestymiseen liittyvien päivämäärien
ilmoittamiseen.
Suomalaisessa sovelluksessa tuotteen julkaisuajan ilmoittaminen on pakollista. Ennakkotiedoissa
tähän kenttään merkitään arvioitu ilmestymispäivämäärä, joka korvataan toteutuneella
ilmestymispäivämäärällä, kun se tiedetään. Jos tarkka ilmestymispäivä ei ole tiedossa, merkitään
ilmestymispäiväksi arvioidun ilmestymiskuukauden viimeinen päivä. Jos backlist-tuotteiden tai
alkuteoksen tarkka ilmestymisaika ei ole tiedossa, ilmestymisvuosi riittää.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<PublishingDate>
<publishingdate>

P.20.3 Ilmestymisajan tyyppi (Publishing date role code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo kentässä P.20.5 ilmoitettavan päivämäärän tyypin, esim. julkaisuaika,
uusintapainoksen arvioitu ilmestymisaika, viimeisimmän painoksen ilmestymisaika.
Kenttä on pakollinen osa Ilmestymisaika-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
163
<PublishingDateRole>
<x448>

Esim.

<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
Koodi 01 = Julkaisupäivämäärä
<PublishingDateRole>26</PublishingDateRole>
Koodi 26 = Uusintapainoksen ilmestymispäivämäärä
<x448>12</x448>
Koodi 12 = Viimeisimmän uusintapainoksen päivämäärä

P.20.5 Päivämäärä (Date) [1]
Päivämäärä, jonka tyyppi on määritelty kentässä P.20.3 Ilmestymisajan tyyppi <PublishingDateRole>.
Päivämäärä ilmoitetaan muodossa VVVVKKPP. Jos päivämäärä on esim. pelkkä vuosi, se voidaan
osoittaa dateformat-attribuutilla.
Kenttä on pakollinen osa Ilmestymisaika-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

VVVVKKPP, tai dateformat-attribuutin määrittelemä muoto
<Date>
<b306>
dateformat

Esim.

<Date>20110918</Date>
Esim. julkaisupäivämäärä on 18.9.2011
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<b306>20120105</b306>
Esim. viimeisimmän uusintapainoksen päivämäärä on 5.1.2012

Ilmestymisaika-ryhmä päättyy (End of publishing date composite)
Tekijänoikeustiedot-ryhmä (Copyright statement composite) [0-n]
Ryhmässä ilmoitetaan tuotteeseen liittyvät tekijänoikeus- tai lähioikeustiedot. Ryhmä mahdollistaa
joko pelkän tekijänoikeusvuoden ilmoittamisen tai tarkempien tekijänoikeustietojen ilmoittamisen.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<CopyrightStatement>
<copyrightstatement>

P.20.6a Tekijänoikeustiedon tyyppi (Copyright statement type) [0-1]
ONIX-koodi, joka kuvaa oikeuden tyypin (esimerkiksi tekijänoikeus tai äänitetuottajien lähioikeudet).
Jos tyyppiä ei ole ilmoitettu, oletuksena on tekijänoikeus.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Yksi kirjain
219
<CopyrightType>
<x512>

Esim.

<CopyrightType>P</CopyrightType>
Koodi P = Lähioikeudet (äänitteet)

P20.7. Copyright-vuosi (Copyright year) [1-n]
Tekijänoikeustiedossa mainittu vuosi. Kenttä on pakollinen osa Tekijänoikeustiedot -ryhmää
(<CopyrightStatement>). Toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

dateformat attribuutin mukainen, tai oletuksellisesti VVVV
<CopyrightYear>
<b087>
dateformat

Esim.

<b087>2003</b087>

Tekijänoikeuden haltija -ryhmä (Copyright owner composite) [0-n]
Ryhmässä ilmoitetaan tekijänoikeuden haltija. Jokaisessa Tekijänoikeuden haltija -ryhmässä voidaan
ilmoittaa tekijänoikeuden haltijan nimi ja/tai tunniste.
Vapaaehtoinen niin, että tekijänoikeustieto-ryhmä voi rajoittua Tekijänoikeusvuosi -kenttään
(<CopyrightYear>). Toistettava.
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XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<CopyrightOwner>
<copyrightowner>

Tekijänoikeuden haltijan tunniste -ryhmä (Copyright owner identifier composite) [0-n]
Ryhmässä ilmoitetaan tekijänoikeuden haltijoiden tunnisteet.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<CopyrightOwnerIdentifier>
<copyrightowneridentifier>

P.20.8. Tekijänoikeuden haltijan tunnisteen tyyppi (Copyright owner identifier type) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan kenttään P.20.10 Tunniste (<IDValue>) merkittävän tunnisteen
järjestelmä.
Kenttä on pakollinen osa Tekijänoikeuden haltijan tunniste -ryhmää (<CopyrightOwnerIdentifier>). Ei
toistettava. Kukin Tekijänoikeuden haltijan tunniste -ryhmä voi sisältää vain yhden tunnisteen ja
yhden tyyppikoodin.
Malli
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
44
<CopyrightOwnerIDType>
<b392>

Esim.

<CopyrightOwnerIDType>16</CopyrightOwnerIDType>
Koodi 16 = ISNI

P.20.9 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0-1]
Jos kentässä P.20.8. Tekijänoikeuden haltijan tunnisteen tyyppi (<CopyrightOwnerIDType>)
ilmoitettu järjestelmä on sisäinen (esim. Kansallisbibliografian tai kustantajan oma), ilmoitetaan
järjestelmän nimi tässä kentässä. Jos järjestelmä on yleisesti tunnettu, ei sitä kirjoiteta auki, vaan
kenttään P.20.8. Tekijänoikeuden haltijan tunnisteen tyyppi merkitty koodi on riittävä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

P.20.10 Tunniste (Identifier value) [1]
Kentässä Tekijänoikeuden haltijan tunnisteen tyyppi (<CopyrightOwnerIDType>) määritellyn
järjestelmän mukainen tunniste.
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Kenttä on pakollinen osa Tekijänoikeuden haltijan tunniste -ryhmää (<CopyrightOwnerIdentifier>)
Kukin Tekijänoikeuden haltijan tunniste -ryhmä voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden
tyyppikoodin. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Määritellään kentästä <CopyrightOwnerIDType> saatavan mallin
mukaan
<IDValue>
<b244>

Esim.

<IDValue>0000000121475396</IDValue>

Tekijänoikeuden haltijan tunniste -ryhmä päättyy (End of copyright owner identifier
composite)

P.20.11 Henkilön nimi (Person name) [0-1]
Henkilön nimi tekijänoikeuden haltijan ominaisuudessa. Jokaisessa Tekijänoikeuden haltija ryhmässä (<Copyright owner composite>) voidaan ilmoittaa yksittäinen nimi (henkilön tai yhteisön),
tunniste, tai molemmat.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<PersonName>
<b036>
collationkey, language, textscript
<PersonName>James J. Johnson III</PersonName>

P.20.12 Yhteisön nimi (Corporate name) [0-1]
Yhteisön nimi tekijänoikeuden haltijan ominaisuudessa. Jokaisessa Tekijänoikeuden haltija -ryhmässä
(<Copyright owner composite>) voidaan ilmoittaa yksittäinen nimi (henkilön tai yhteisön), tunniste,
tai molemmat.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<CorporateName>
<b047>
collationkey, language, textscript
<CorporateName>Sanoma Oyj</CorporateName>

Tekijänoikeus haltija -ryhmä päättyy (End of copyright owner composite)
Tekijänoikeustiedot-ryhmä päättyy (End of copyright statement composite)
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Esimerkkejä Ilmestymisaika-ryhmän <PublishingDate> käytöstä
Tuotteen julkaisupäivämäärä
<PublishingDate>
<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
<Date>20110918</Date>
</PublishingDate>

Ilmestymisaika-ryhmä alkaa
Ilmestymisajan tyyppi 01 = julkaisupäivä
Julkaisupäivämäärä on 18.9.2011
Ilmestymisaika-ryhmä päättyy

Tulossa olevan uusintapainoksen arvioitu ilmestymisaika
<PublishingDate>
<PublishingDateRole>26/PublishingDateRole>
<Date>20130215</Date>
</PublishingDate>

Ilmestymisaika-ryhmä alkaa
Ilmestymisajan tyyppi 26 = uusintapainoksen ilmestymispäivämäärä
Uusintapainoksen arvioitu ilmestymisaika
on 15.2.2013
Ilmestymisaika-ryhmä päättyy

Viimeisimmän uusintapainoksen ilmestymisaika
<PublishingDate>
<PublishingDateRole>12</PublishingDateRole>
<Date>2011</Date>
</PublishingDate>

Ilmestymisaika-ryhmä alkaa
Ilmestymisajan tyyppi 12 = viimeisimmän
uusintapainoksen päivämäärä
Uusintapainos on ilmestynyt vuonna 2011
Ilmestymisaika-ryhmä päättyy

P.21 Myyntirajoitukset (Territorial rights and other sales restrictions)
Myyntirajoitukset-ryhmä (Sales restriction composite) [0-n]
Vapaaehtoinen ja toistettava ryhmä kenttiä, joissa voidaan ilmoittaa tuotteen myymiseen liittyvistä
rajoituksista.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<SalesRestriction>
<salesrestriction>

P.21.11 Myyntirajoituksen tyyppi (Sales restriction type code) [1]
ONIX-koodi, joka määrittelee millaisesta myyntirajoituksesta on kysymys. Mikäli kyseessä on
yksinmyynti (koodi 01), myyjän nimi on mainittava Myyjä-kentässä (P.21.15).
Kenttä on pakollinen osa Myyntirajoitukset -ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
71
<SalesRestrictionType>
<b381>
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Esim.

<SalesRestrictionType>01</SalesRestrictionType>
Koodi 01 = Yksinmyynnissä
<b381>06</b381>
Koodi 06 = Kirjaston versio (tuote on tarkoitettu myytäväksi vain
kirjastoille)

Tuotteen myyjä -ryhmä (Sales outlet composite) [0-n]
Ryhmä, jossa ilmoitetaan myyntirajoitukseen liittyvä myyjä.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<SalesOutlet>
<salesoutlet>

P.21.15 Myyjä (Sales outlet name) [1]
Tukku- tai vähittäiskauppias, joka liittyy tuotteen myyntirajoitukseen (jolla on esim.
yksinmyyntioikeus).
Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<SalesOutletName>
<b382>
language

Esim.

<SalesOutletName>Suomalainen kirjakauppa Oy</SalesOutletName>
Tuote on yksinmyynnissä Suomalaisella kirjakaupalla
<b382>Info-ketju</b382>
Tuote on yksinmyynnissä Info-ketjulla

Tuotteen myyjä -ryhmä päättyy (End of sales outlet composite)
P.21.16 Myyntirajoituksen kuvaus (Sales restriction note) [0-n]
Vapaa tekstikuvaus myyntirajoituksesta, jota ei voida määritellä koodilla, tai lisätietoa koodilla
määritellystä rajoituksesta.
Vapaaehtoinen. Mikäli sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<SalesRestrictionNote>
<x453>
110

Attribuutit

language, textformat

Esim.

<SalesRestrictionNote>Yksinmyynti 31.9.2012 asti, vapautuu yleiseen
myyntiin 1.10.2012</SalesRestrictionNote>
<x453>Loppuerä varattu</x453>

P.21.17 Aloituspäivä (Start date) [0-1]
Päivämäärä, josta alkaen myyntirajoitus on voimassa.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

VVVVKKPP, tai dateformat-attribuutin määrittelemä muoto
<StartDate>
<b324>
dateformat

Esim.

<StartDate>20120101</StartDate>
Myyntirajoitus on voimassa 1.1.2012 alkaen
<b324>20120515</b324>
Myyntirajoitus on voimassa 15.5.2012 alkaen

P.21.18 Päättymispäivä (End date) [0-1]
Päivämäärä, johon asti myyntirajoitus on voimassa.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

VVVVKKPP, tai dateformat-attribuutin määrittelemä muoto
<EndDate>
<b325>
dateformat

Esim.

<EndDate>20121231</EndDate>
Myyntirajoitus päättyy 31.12.2012
<b325>20130331</b325>
Myyntirajoitus päättyy 31.3.2013

Myyntirajoitukset-ryhmä päättyy (End of sales restriction composite)

Esimerkki Myyntirajoitukset-ryhmän <SalesRestriction> käytöstä:
Tuote yksinmyynnissä Info-ketjulla 15.3.2012-31.6.2012
<SalesRestriction>
<SalesRestrictionType>01</SalesRestrictionType>

Myyntirajoitukset-ryhmä alkaa
Myyntirajoituksen tyyppi 01
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<SalesOutlet>
<SalesOutletName>Info-ketju
</SalesOutletName>
</SalesOutlet>
<SalesRestrictionNote>Yksinmyynti Info-ketjulle
</SalesRestrictionNote>
<StartDate>20120315</StartDate>
<EndDate>20120631</EndDate>
</SalesRestriction>

= yksinmyynnissä
Tuotteen myyjä -ryhmä alkaa
Tuotteen myyjä on Info-ketju
Tuotteen myyjä -ryhmä päättyy
Myyntirajoituksen kuvaus
Yksinmyynti alkaa 15.3.2012
Yksinmyynti päättyy 31.6.2012
Myyntirajoitukset-ryhmä päättyy

Julkaisutiedot ja myyntirajoitukset -ryhmä päättyy (End of publishing detail composite)
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Osio 5: Tuotteeseen liittyvät aineistot (Block 5: related material)
Tuotteeseen liittyvät aineistot -ryhmä (Related material composite)
Osio kokonaisuudessaan on vapaaehtoinen, ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<RelatedMaterial>
<relatedmaterial>

P.23 Liitännäistuotteet (Related products)
Tässä ryhmässä ilmoitetaan tuotetietueessa kuvailtavaan tuotteeseen liittyvä tuote ja miten tuote
liittyy kuvailtavaan tuotteeseen, esim.
-

kuvailtava tuote sisältää Liitännäistuotteet-ryhmän tuotteen
kuvailtava tuote sisältyy Liitännäistuotteet-ryhmän tuotteeseen
kuvailtava tuote korvaa Liitännäistuotteet-ryhmän tuotteen
kuvailtava tuote on korvattu Liitännäistuotteet-ryhmän tuotteella
kuvailtava tuote on saatavilla myös toisessa tiedostoformaatissa tai tuotemuodossa, esim.
kirjana tai äänikirjana

Huomaa, että moniosaisen tuotteen osat ilmoitetaan ryhmässä P.4.

Liitännäistuotteet-ryhmä (Related product composite)
Vapaaehtoinen ja toistettava ryhmä kenttiä, joihin merkitään tietoja tuotetietueessa kuvailtavaan
tuotteeseen liittyvistä muista tuotteista. Ryhmän tulee sisältää ainakin Suhteen tyyppi -kenttä ja
Tuotteen tunniste -ryhmä.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<RelatedProduct>
<relatedproduct>

P.23.1 Suhteen tyyppi (Product relation code) [1]
Koodi, joka määrittelee miten Liitännäistuotteet-ryhmässä mainittu tuote liittyy tuotetietueessa
kuvailtavaan tuotteeseen, esim. on korvattu tuotteella (kuvailtava tuote on korvattu
Liitännäistuotteet-ryhmän tuotteella).
Kenttä on pakollinen osa Liitännäistuotteet-ryhmää. Toistettava, mikäli Liitännäistuotteet-ryhmässä
ilmoitettu tuote liittyy usealla tavalla tuotetietueessa kuvailtavaan tuotteeseen.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
51
<ProductRelationCode>
<x455>

Esim.

<ProductRelationCode>06</ProductRelationCode>
Koodi 06 = Vaihtoehtoinen muoto. Kuvailtava tuote on saatavilla
toisessa tiedostoformaatissa tai tuotemuodossa Liitännäistuotteetryhmässä ilmoitetulla tuotetunnuksella tai tuotemuodolla
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<ProductRelationCode>17</ProductRelationCode>
Koodi 17 = Korvaava POD-tuote. Liitännäistuotteet-ryhmässä ilmoitettu
POD-tuote korvaa tuotetietueessa kuvaillun tuotteen
<x455>13</x455>
Koodi 13 = Digitaalisen julkaisun painettu vastine. Tuotetietueessa
kuvailtu digitaalinen julkaisu perustuu Liitännäistuotteet-ryhmässä
ilmoitettuun painettuun tuotteeseen.

Tuotteen tunniste -ryhmä (Product identifier composite) [1-n]
Toistettava ryhmä kenttiä tuotteen tunnisteen ilmoittamiseen.
Kenttä on pakollinen osa Liitännäistuotteet-ryhmää. Toistettava ainoastaan siinä tapauksessa, että
tuotteella on vähintään kaksi eri tunnistejärjestelmiin kuuluvaa tunnistetta.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductIdentifier>
<productidentifier>

P.23.2 Tuotteen tunnisteen tyyppi (Product identifier type code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan Tunniste-kenttään (P.23.4) merkittävä tunnistejärjestelmä.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen tunniste -ryhmää. Ei toistettava. Kukin Tuotteen tunniste -ryhmä
voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
5
<ProductIDType>
<b221>

Esim.

<ProductIDType>03</ProductIDType>
Koodi 03 = GTIN-13 (EAN)
<b221>15</b221>
Koodi 15 = ISBN-13
<b221>01</b221>
Koodi 01 = Oma
Omaa tunnistejärjestelmää käytettäessä sen nimi tulee ilmoittaa
kenttässä P.23.3 Tunnistejärjestelmän nimi.

P.23.3 Tunnistejärjestelmän nimi (Identifier type name) [0-1]
Mikäli Tuotteen tunnisteen tyyppi -kentässä ilmoitettu järjestelmä on sisäinen tunniste (esim.
Kansallisbibliografian tai kustantajan oma), ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä. Jos
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järjestelmä on yleisesti tunnettu (esimerkiksi ISBN-tunnus), ei järjestelmän nimeä tarvitse ilmoittaa,
vaan Tuotteen tunnisteen tyyppi -kenttään merkitty koodi on riittävä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<IDTypeName>
<b233>
language

Esim.

<IDTypeName>NBN</IDTypeName>
NBN on Kansalliskirjaston tunnistejärjestelmä
<b233>SAP ID</b233>
SAP ID on WSOY:n tunnistejärjestelmä

P.23.4 Tunniste (Identifier value) [1]
Liitännäistuotteen tunniste, jonka järjestelmä on määritelty Tuotteen tunnisteen tyyppi -kentässä.
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen tunniste -ryhmää. Ei toistettava. Kukin Tuotteen tunniste -ryhmä
voi sisältää vain yhden tunnisteen ja yhden tyyppikoodin.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Riippuu kentässä P23.2 määritellystä järjestelmästä
<IDValue>
<b244>
<IDValue>9789524951616</IDValue>
POD-julkaisun Arabiaa vasta-alkajille - sesam aukene! ISBN-13-tunnus

Tuotteen tunniste -ryhmä päättyy (End of product identifier composite)

P.23.5 Liitännäistuotteen tuotemuoto (Related product form code)
ONIX-koodi, joka ilmaisee liitännäistuotteen ensisijaisen tuotemuodon, esim. CD-ROM.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi kirjainta)
150
<ProductForm>
<b012>

Esim.

<ProductForm>DB</ProductForm>
Koodi DB = CD-ROM (Liitännäistuote on CD-ROM)
<b012>CB</b012>
Koodi CB = Kartta, taiteltu (Liitännäistuote on taiteltu kartta)

P.23.6 Liitännäistuotteen tuotemuodon tarkenne (Related product form detail)
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ONIX-koodi liitännäistuotteen tuotemuotoa koskevien tietojen tarkentamiseen. Kentässä ilmoitetaan
myös elektronisen tuotteen tiedostomuoto.
Vapaaehtoinen, toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (yksi kirjain ja kolme numeroa)
175
<ProductFormDetail>
<b333>

Esim.

<ProductForm>P102</ProductForm>
Koodi P102= taskukalenteri (Liitännäistuote on taskukalenteri)

Liitännäistuotteet-ryhmä päättyy (End of related product composite)
Esimerkki Liitännäistuotteet-ryhmän <RelatedProduct> käytöstä:
Anna-Leena Härkösen kirja Ei kiitos (9789511229216) on saatavana vaihtoehtoisessa muodossa ekirjana ISBN-tunnuksella 9789511253037
<RelatedProduct>
<ProductRelationCode>06</ProductRelationCode>
<ProductIdentifier>
<ProductIDType>15</ProductIDType>
<IDValue>9789511253037</IDValue>
</ProductIdentifier>
<ProductForm>ED</ProductForm>
</RelatedProduct>

Liitännäistuotteet-ryhmä alkaa
Suhteen tyyppi 06 = vaihtoehtoinen muoto
Liitännäistuotteen tunniste-ryhmä alkaa
Tuotteen tunnisteen tyyppi 15 = ISBN-13
Vaihtoehtoisen tuotteen ISBN-tunnus
Liitännäistuotteen tunniste-ryhmä päättyy
Liitännäistuotteen tuotemuoto ED =
Digitaalinen aineisto, ladattava
Liitännäistuotteet-ryhmä päättyy

Arabiaa vasta-alkajille - seesam aukene!
Liitännäistuotteet-ryhmässä ilmoitettu POD-tuote 9789524951616 korvaa tuotetietueessa
kuvaillun saman tuotteen loppuunmyydyn painoksen 9515700825.
<RelatedProduct>
<ProductRelationCode>17</ProductRelationCode>

<ProductIdentifier>
<ProductIDType>15</ProductIDType>
<IDValue>9789524951616</IDValue>
</ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Liitännäistuotteet-ryhmä alkaa
Suhteen tyyppi 17= ryhmässä ilmoitettu
POD-tuote korvaa tuotetietueessa
kuvaillun tuotteen
Liitännäistuotteen tunniste-ryhmä alkaa
Tuotteen tunnisteen tyyppi 15 = ISBN-13
Korvaavan POD-tuotteen ISBN-tunnus
Liitännäistuotteen tunniste-ryhmä päättyy
Liitännäistuotteet-ryhmä päättyy

Tuotteeseen liittyvät aineistot -ryhmä päättyy (End of related material composite)
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Osio 6: Välitystiedot (Block 6: Product supply)
Välitystiedot-ryhmä (Product supply composite)
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<ProductSupply>
<productsupply>

P.25 Tuotteen tilan lisätiedot (Market publishing detail)
Tuotteen tilan lisätiedot -ryhmä (Market publishing detail composite)
Suomalaisessa sovelluksessa tässä ryhmässä ilmoitetaan tuotteen näytevarastotiedot ja
uusintapainoksiin liittyviä tietoja.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<MarketPublishingDetail>
<marketpublishingdetail>

P.25.12 Tuotteen tila markkina-alueella (Market publishing status) [1]
Kenttä on pakollinen osa Tuotteen tilan lisätiedot -ryhmää ja suomalaisessa sovelluksessa siinä
käytetään aina koodia 00 (määrittelemätön). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
68
<MarketPublishingStatus>
<j407>

Esim.

<MarketPublishingStatus>00</MarketPublishingStatus>
Koodi 00 = määrittelemätön (käytetään aina suomalaisessa
sovelluksessa)

P.25.17 Näytevarasto (Promotion campaign information) [0-1]
Kentässä voidaan ilmoittaa esim. näytevarastotietoja (näytevarastoluokka, näytevarastolähetyksen
toimittaja, näytevarastolähetyserän numero, näytevarastolähetyksen kpl-määrä).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Näytevarastoluokka:
1
2
3
K

Näytevarastoluokka 1
Näytevarastoluokka 2
Näytevarastoluokka 3
Kristillinen kirjakauppa
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R

Ruotsinkielinen kirjakauppa

Näytevarastolähetyksen toimittaja:
1
2

Kirjavälitys Oy
Muu

Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 1000 merkkiä.
<PromotionCampaign>
<k165>

Esim.

<PromotionCampaign>[NVLuokka={1,2,3} ] [NVToimittaja=1]
[NVLähetyserä=2012033]
[NVKappalemäärä=1]</PromotionCampaign>
Kirja kuuluu näytevarastoluokkiin 1, 2 ja 3. Näytevaraston toimittaja on
Kirjavälitys ja näytevaraston lähetyserän numero on 2012033.
Näytevaraston kappalemäärä on 1.

P.25.20 Painoshistoria (Reprint detail) [0-n]
Kenttään voidaan merkitä teoksen uusintapainoksiin (lisäpainoksiin) liittyviä tietoja, esim. edellisten
uusintapainosten ilmestymisaika.
Vapaaehtoinen, toistettava.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit
Esim.

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä. XHTML:n käyttö on
mahdollista, ks. Liite 2: Using XHTML, HTML or XML within ONIX text
fields.
<ReprintDetail>
<k309>
language, textformat
<ReprintDetail>2. p. 2010, 3. p. 2011</ReprintDetail> Kirjasta on
ilmestynyt 2. painos vuonna 2010 ja 3. painos vuonna 2011

Tuotteen tilan lisätiedot -ryhmä päättyy (End of market publishing detail composite)
P.26 Välittäjä ja kaupalliset tiedot (Supply detail) [0-1]
Ryhmässä P.26 ilmoitetaan välittäjän tiedot sekä tuotteen saatavuus- ja hintatiedot.

Välittäjä ja kaupalliset tiedot -ryhmä (Supply detail composite) [1]
Toistettava ryhmä, johon merkitään välittäjän tiedot, julkaisun hintatietoja sekä saatavuus
välittäjältä tai kustantajalta.
Ryhmä on pakollinen osa Välitystiedot-ryhmää (<ProductSupply>). Toistettava.
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XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<SupplyDetail>
<supplydetail>

Välittäjä-ryhmä (Supplier composite) [1-n]
Ryhmässä ilmoitetaan välittäjän tiedot.
Ryhmä on pakollinen osa Välittäjä ja kaupalliset tiedot -ryhmää. Ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Supplier>
<supplier>

P.26.1 Välittäjän rooli (Supplier role) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan tuotteen välittäjän rooli, esim. kustantaja, kustantajan jakelija.
Kenttä on pakollinen osa Välittäjä-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
93
<SupplierRole>
<j292>

Esim.

<SupplierRole>01</SupplierRole>
Koodi 01 = Kustantaja
<SupplierRole>06</SupplierRole>
Koodi 06 = Kustantajan jakelija
<j292>04</j292>
Koodi 04 = Tukkukauppias

P.26.5 Välittäjän nimi (Supplier name) [0-1]
Tuotetta välittävän yrityksen nimi.
Kenttä on pakollinen osa Välittäjä-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<SupplierName>
<j137>
language

Esim.

<SupplierName>Porvoon Kirjakeskus</SupplierName>
Tuotteen välittäjä on Porvoon Kirjakeskus Oy
<SupplierName>Kirjavälitys</SupplierName>
Tuotteen välittäjä on Kirjavälitys Oy
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<j137>BTJ</j137>
Tuotteen välittäjä on BTJ Finland Oy

Välittäjän verkkosivusto -ryhmä (Website composite) [0-n]
Vapaaehtoinen ja toistettava ryhmä, jonka avulla voidaan ilmoittaa Välittäjä-ryhmässä mainitun
välittäjän verkkosivuston osoite.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Website>
<website>

P.26.11 Linkki välittäjän verkkosivustolle (Link to website) [1]
Verkkosivuston osoite.
Kenttä on pakollinen osa Välittäjän verkkosivusto -ryhmää (<Website>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 300 merkkiä
<WebsiteLink>
<b295>

Esim.

<WebsiteLink>http://www.kirjavalitys.fi</WebsiteLink>
<b295>http://www.btj.fi</b295>

Välittäjän verkkosivusto -ryhmä päättyy (End of website composite)
Välittäjä-ryhmä päättyy (End of supplier composite)
Esimerkki Välittäjä-ryhmän <Supplier> käytöstä
<Supplier>
<SupplierRole>06</SupplierRole>
<SupplierName>Kirjavälitys Oy</SupplierName>
<Website>
<WebsiteLink>http://www.kirjavalitys.fi
</WebsiteLink>
</Website>
</Supplier>

Välittäjä-ryhmä alkaa
Välittäjän rooli 06 = Kustantajan jakelija
Välittäjän nimi Kirjavälitys Oy
Välittäjän verkkosivusto -ryhmä alkaa
Linkki välittäjän verkkosivustolle
Välittäjän verkkosivusto -ryhmä päättyy
Välittäjä-ryhmä päättyy

P.26.17 Tuotteen saatavuus (Product availability) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo tuotteen saatavuuden. Kenttä on tarkoitettu sekä kustantajien että
välittäjien käyttöön. Kustantajan täytyy käyttää myös Tuotteen tila -kenttää (P.20.1).
Kenttä on pakollinen osa Välittäjä ja kaupalliset tiedot -ryhmää (<SupplyDetail>). Ei toistettava.
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Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
65
<ProductAvailability>
<j396>

Esim.

<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
Koodi 10 =Uutuus, ei vielä ilmestynyt
<ProductAvailability>21</ProductAvailability>
Koodi 21 = Saatavana, varastotuote
<j396>32</j396>
Koodi 32 = Uusi painos tulossa
Uusintapainoksen arvioitu ilmestymispäivämäärä ilmoitetaan
Ilmestymisaika-ryhmässä
<j396>51</j396>
Koodi 51 = Loppuunmyyty

Päivämäärä-ryhmä (Supply date composite) [0-n]
Vapaaehtoinen ja toistettava ryhmä kenttiä, joissa ilmoitetaan tuotteen palautuspäivämäärä.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<SupplyDate>
<supplydate>

P.26.18 Päivämäärän tyyppi (Supply date role code) [1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan, että kyseessä on tuotteen palautuspäivämäärä.
Kenttä on pakollinen osa Päivämäärä-ryhmää. Ei toistettava
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
166
<SupplyDateRole>
<x461>

Esim.

<SupplyDateRole >18</SupplyDateRole>
Koodi 18 = palautuspäivämäärä

P.26.20 Päivämäärä (Date) [1]
Palautuspäivämäärä.
Kenttä on pakollinen osa Päivämäärä-ryhmää. Ei toistettava.

Muoto

VVVVKKPP, tai dateformat-attribuutin määrittelemä muoto

XML-elementin nimi

<Date>
121

XML-elementin koodi
Attribuutit

<b306>
dateformat

Esim.

<Date>20120817</Date>
Päivämäärä on 17.8.2012

Päivämäärä-ryhmä päättyy (End of supply date composite)

P.26.21 Toimitusaika (Order time) [0-1]
Tuotteen arvioitu toimitusaika. Toimitusaika ilmoitetaan päivinä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, 1-2 merkkiä
<OrderTime>
<j144>

Esim.

<OrderTime>5</OrderTime>
Tuotteen arvioitu toimitusaika on 5 päivää
< j144>14</ j144>
Tuotteen arvioitu toimitusaika on 14 päivää

Uusi välittäjä -ryhmä (New supplier composite) [0-1]
Ryhmässä ilmoitetaan uuden välittäjän tiedot. Käytetään ainoastaan silloin, kun kentässä P.26.17
Tuotteen saatavuus <ProductAvailability> on käytetty koodia 43 Ei kauttamme .
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<NewSupplier>
<newsupplier>

P.26.25 Välittäjän nimi (Supplier name) [0-1]
Uuden välittäjän nimi.
Kenttä on pakollinen osa Uusi välittäjä -ryhmää (<NewSupplier>). Ei toistettava
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 100 merkkiä
<SupplierName>
<j137>
language

Esim.

<SupplierName>Kustannustaito</SupplierName>
Tuotteen uusi välittäjä on Kustannustaito
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<j137>Eetos </j137>
Tuotteen uusi välittäjä on Eetos Kustannus

Uusi välittäjä -ryhmä päättyy (End of New supplier composite)
Varastomäärä-ryhmä (Stock quantity composite) [0-n]
Toistettava ryhmä tuotteen varastomäärään liittyvien tietojen ilmoittamiseen.
Vapaaehtoinen, toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Stock>
<stock>

Varastotilanne-ryhmä (Stock quantity coded composite) [0-1]
Ryhmä, jossa voidaan ilmoittaa varastotilanne ilmoittamatta tarkkaa varastomäärää.
Joko Varastotilanne-ryhmä tai Saatavilla oleva määrä -kenttä (<OnHand>) on pakollinen osa
Varastomäärä-ryhmää (<Stock>), vaikka varastomäärä olisikin nolla. Ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<StockQuantityCoded>
<stockquantitycoded>

P.26.33 Varastotilanteen järjestelmän tyyppi (Stock quantity code type)[1]
ONIX-koodi, joka ilmaisee minkä järjestelmän mukaista arvoa Varastotilanne-kentässä
(<StockQuantityCode>) on käytetty.
Kenttä on pakollinen osa Varastotilanne-ryhmää (<StockQuantityCoded>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
70
<StockQuantityCodeType>
<j293>

Esim.

<StockQuantityCodeType>01</StockQuantityCodeType>
Koodi 01 = oma varastotilanteen järjestelmä

P.26.34 Varastotilanteen järjestelmän nimi (Stock quantity code type name) [0-1]
Mikäli varastotilanteen järjestelmä on esimerkiksi välittäjän tai kustantajan oma, ilmoitetaan
järjestelmän nimi tässä kentässä.
Vapaaehtoinen. Ei toistettava.
Muoto

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
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XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

<StockQuantityCodeTypeName>
<j296>
language

Esim.

<StockQuantityCodeTypeName>Kirjakeskuksen varastotilanne
</StockQuantityCodeTypeName>
<j296>Kirjavälityksen varastotilanne</j296>

P.26.35 Varastotilanne (Stock quantity code) [1]
Varastotilanteen ilmoittava arvo, esim. 100 kpl. Suositellaan, että tieto ilmoitetaan numeroina.
Kenttä on pakollinen osa Varastotilanne-ryhmää (<StockQuantityCoded>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P.26.33 määritellystä järjestelmästä
<StockQuantityCode>
<j297>

Esim.

<StockQuantityCode>1-5</StockQuantityCode>
Tuotetta on varastossa 1-5 kpl
<j297>100-</j297>
Tuotetta on varastossa yli 100 kpl

Varastotilanne-ryhmä päättyy (End of stock quantity coded composite)

P.26.36 Saatavilla oleva määrä (Quantity on hand) [0-1]
Saatavilla oleva varastomäärä.
Joko Varastotilanne-ryhmä (<StockQuantityCoded>) tai Saatavilla oleva määrä -kenttä on pakollinen
osa Varastomäärä-ryhmää (<Stock>), vaikka varastomäärä olisikin nolla. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus seitsemän merkkiä
<OnHand>
<j350>

Esim.

<OnHand>1895</OnHand>
Saatavilla oleva varastomäärä on 1895 kpl
<j350>3</j350>
Saatavilla oleva varastomäärä on 3 kpl

P.26.36a Saatavilla olevan määrän tarkkuus (Quantity on hand proximity) [0-1]
ONIX-koodi joka määrittelee kentässä P.26.36 Saatavilla oleva määrä (<Quantity on hand>)
ilmoitetun saatavilla olevan varastomäärän tarkkuuden.

124

Vapaaehtoinen, ei toistettava. Voidaan käyttää vain, jos tuotetietueessa on myös kenttä P.26.36
Saatavilla oleva määrä.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
215
<Proximity>
<x502>

Esim.

<Proximity>01</Proximity>
Koodi 01 = Vähemmän kuin
<Proximity>03</Proximity>
Koodi 03 = Täsmälleen
<x502>05</x502>
Koodi 05 = Enemmän kuin

P.26.37 Tilattu määrä (Quantity on order) [0-1]
Varastoon tilattu määrä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus seitsemän merkkiä
<OnOrder>
<j351>

Esim.

<OnOrder>3000</OnOrder>
Varastoon tilattu määrä on 3000 kpl
<j351>50</j351>
Varastoon tilattu määrä on 50 kpl

P.26.37a Tilatun määrän tarkkuus (Quantity on order proximity) [0-1]
ONIX-koodi joka määrittelee kentässä P.26.37 Tilattu määrä (<Quantity on order>) ilmoitetun
varastoon tilatun määrän tarkkuuden.
Vapaaehtoinen, ei toistettava. Voidaan käyttää vain, jos tuotetietueessa on myös kenttä P.26.37
Tilattu määrä.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
215
<Proximity>
<x502>

Esim.

<Proximity>01</Proximity>
Koodi 01 = Vähemmän kuin
<Proximity>03</Proximity>
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Koodi 03 = Täsmälleen
<x502>05</x502>
Koodi 05 = Enemmän kuin

P.26.38 Jälkitoimitukset tilatusta määrästä (Committed backorder quantity) [0-1]
Jälkitoimitusten määrä tilatusta määrästä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus seitsemän merkkiä
<CBO>
<j375>

Esim.

<CBO>437</CBO>
Jälkitoimitusten määrä tilatusta määrästä on 437 kpl
<j375>12</j375>
Jälkitoimitusten määrä tilatusta määrästä on 12 kpl

P.26.38a Jälkitoimitusten määrän tarkkuus (Committed backorder quantity proximity) [0-1]
ONIX-koodi joka määrittelee kentässä P.26.38 Jälkitoimitukset tilatusta määrästä (<Committed
backorder quantity>) ilmoitetun jälkitoimitusten määrän tilatusta määrästä tarkkuuden.
Vapaaehtoinen, ei toistettava. Voidaan käyttää vain, jos tuotetietueessa on myös kenttä P.26.38
Jälkitoimitukset tilatusta määrästä.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
215
<Proximity>
<x502>

Esim.

<Proximity>01</Proximity>
Koodi 01 = Vähemmän kuin
<Proximity>03</Proximity>
Koodi 03 = Täsmälleen
<x502>05</x502>
Koodi 05 = Enemmän kuin

Tilattu määrä -ryhmä (On order detail composite) [0-n]
Toistettava ryhmä tilattuun määrään liittyvien tietojen ilmoittamiseen.
Vapaaehtoinen. Toistettava, jos varastoon on tulossa useampia tilauksia.
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Huomioitava, että Tilattu määrä -ryhmässä (<OnOrderDetail>) ilmoitettu tilattu määrä tulee sisältyä
kentässä P.26.37 Tilattu määrä ilmoitettuun kokonaismäärään. Tilattu määrä -ryhmässä ei
kuitenkaan tarvitse ilmoittaa kaikkia tilauksia.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<OnOrderDetail>
<onorderdetail>

P.26.39 Tilauksen määrä (Quantity in shipment) [1]
Yhden tulossa olevan tilauksen kappalemäärä.
Kenttä on pakollinen osa Tilattu määrä -ryhmää (<OnOrderDetail>). Ei toistettava.

Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus seitsemän merkkiä
<OnOrder>
<j351>

Esim.

<OnOrder>75</OnOrder>
Yhden tilauksen määrä on 75 kpl
<j351>600</j351>
Yhden tilauksen määrä on 600 kpl

P.26.39a Tilauksen määrän tarkkuus (Quantity in shipment proximity) [0-1]
ONIX-koodi joka määrittelee kentässä P.26.39 Tilauksen määrä (<Quantity in shipment>) ilmoitetun
tilauksen määrän tarkkuuden.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
215
<Proximity>
<x502>

Esim.

<Proximity>01</Proximity>
Koodi 01 = Vähemmän kuin
<Proximity>03</Proximity>
Koodi 03 = Täsmälleen
<x502>05</x502>
Koodi 05 = Enemmän kuin

Tilattu määrä -ryhmä päättyy (End of on order detail composite)
Varastomäärä-ryhmä päättyy (End of stock quantity composite)
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Esimerkki Varastomäärä-ryhmän <Stock> käytöstä
<Stock>
<StockQuantityCoded>
<StockQuantityCodeType>01
</StockQuantityCodeType>
<StockQuantityCodeTypeName>
KV:n varastotilanne
</StockQuantityCodeTypeName>
<StockQuantityCode>1-10</StockQuantityCode>
</StockQuantityCoded>
<OnHand>5</OnHand>
<OnOrder>10</OnOrder>
<CBO>4</CBO>
</Stock>

Varastomäärä-ryhmä alkaa
Varastotilanne-ryhmä alkaa
Var.til. järj. tyyppi 01 = oma
Var.tilannejärjestelmän nimi

Varastotilanne 1-10 kpl
Varastotilanne-ryhmä päättyy
Saatavilla oleva määrä 5 kpl
Tilattu määrä 10 kpl
Jälkitoimituksia 4 kpl tilatuista
Varastomäärä-ryhmä päättyy

P.26.41 Pakkauksen kappalemäärä (Pack or carton quantity) [0-1]
Tuotteen määrä välittäjältä saatavissa pakkauksissa (esim. laatikossa tai lavalla oleva määrä
tuotetta).
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus neljä merkkiä
<PackQuantity>
<j145>

Esim.

<PackQuantity>430</PackQuantity>
Pakkauksen määrä 430 kpl, esim. lavalla oleva määrä
<j145>22</j145>
Pakkauksen määrä 22 kpl, esim. kustantajan laatikossa oleva määrä

P.26.42 Hinnattoman tuotteen tyyppi (Unpriced item type) [0-1]
ONIX-koodi, joka kertoo miksi tuotteelle ei ole annettu hintaa. Jos koodia 02 käytetään
ennakkotiedossa, on hinta ilmoitettava mahdollisimman pian.
Kenttä on pakollinen, jos hintatietoa ei ole ilmoitettu. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
57
<UnpricedItemType>
<j192>

Esim.

<UnpricedItemType>02</UnpricedItemType>
Koodi 02 = Hinta ilmoitetaan myöhemmin
<j192>01</j192>
Koodi 01 = Ilmainen
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Hinta-ryhmä (Price composite) [0–n]
Toistettava ryhmä tuotteen hintaan liittyvien tietojen ilmoittamiseen.
Hinta-ke tässä P. .
ei oi il oittaa tuottee hi aksi €. Jos tuottee hi ta ei ole ielä
tiedossa tai tuote on ilmainen, hintaryhmää ei voi käyttää. Hinnattomalla tuotteella pitää käyttää
kenttää P.26.42 Hinnattoman tuotteen tyyppi (<UnpricedItemType>).
Vapaaehtoinen, toistettava
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Price>
<price>

P.26.43 Hintatyyppi (Price type code) [0–1]
ONIX-koodi, joka määrittelee Hinta-kenttään (P.26.62) merkittävän hinnan tyypin.
Kirjakaupan kuluttajahinnassa käytetään Hintatyypin koodia 08 (myyntihinta, veroton) ja/tai 09
(myyntihinta, verollinen) sekä lisäksi kentässä P.26.44 Hintatyypin tarkenne (<PriceType>) koodia 05
(kuluttajahinta).
Pakollinen suomalaisessa sovelluksessa, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
58
<PriceType>
<x462>

Esim.

<PriceType>02</PriceType>
Koodi 02 = Suositushinta, verollinen
<PriceType>05</PriceType>
Koodi 05 = Nettohinta, veroton
<x462>09</x462>
Koodi 09 = Myyntihinta, verollinen

P.26.44 Hintatyypin tarkenne (Price type qualifier) [0–1]
ONIX-koodi, joka määrittelee tarkemmin kentässä P.26.43 ilmoitetun hintatyypin, esim. kirjakaupan
kuluttajahinta tai jäsenhinta.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (2 numeroa)
59
<PriceQualifier>
<j261>
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Esim.

<PriceQualifier>05</PriceQualifier>
Koodi 05 = Kuluttajahinta
<PriceQualifier>01</PriceQualifier>
Koodi 01 = Jäsenhinta
<j261>03</j261>
Koodi 03 = Paketin tai sarjan osan alennettu hinta

P.26.45 Hintakuvaus (Price type description) [0–n]
Kenttää käytetään kuvaamaan Hintatyyppi-koodilla (P.26.43) ilmoitettua hintaa.
Vapaaehtoinen. Jos sama sisältö ilmoitetaan useammalla kuin yhdellä kielellä, kenttää voidaan
toistaa. Tällöin sisällön kieli on osoitettava language-attribuutilla.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 200 merkkiä
<PriceTypeDescription>
<j262>
language

Esim.

<PriceTypeDescription>Suositushinta,
verollinen</PriceTypeDescription>
<j262>Kustantajan Nettohinta, veroton<j/262>

P.26.51 Myyntierä (Minimum order quantity) [0–1]
Kappalemäärä, jota Hinta-ryhmään merkitty hinta koskee. Kun tätä kenttää käytetään, merkitään
kenttään P.26.51 Hinta (<PriceAmount>) myyntierän hinta. Muussa tapauksessa Hinta-kenttään
merkitään kappalehinta.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku, suositeltava enimmäispituus 4 merkkiä
<MinimumOrderQuantity>
<j263>

Esim.

<MinimumOrderQuantity>10</MinimumOrderQuantity>
Myyntierä 10 kpl
<j263>3</j263>
Myyntierä 3 kpl

Alennuskoodi-ryhmä (Discount code composite) [0–n]
Toistettava ryhmä tuotteen alennuskoodin ilmoittamiseen. Vapaaehtoinen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<DiscountCoded>
<discountcoded>
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P.26.54 Alennuskoodijärjestelmä (Discount code type code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo minkä järjestelmän mukainen koodi kenttään P.26.56 Alennuskoodi
(<DiscountCode>) on merkitty.
Kenttä on pakollinen osa Alennuskoodi-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
100
<DiscountCodeType>
<j363>

Esim.

<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
Koodi 02 = oma alennuskoodijärjestelmä

P.26.55 Alennuskoodijärjestelmän nimi (Discount code type name) [0–1]
Mikäli Alennuskoodijärjestelmä-kenttä saa arvon 02 (esim. tukkukauppiaan oma järjestelmä),
ilmoitetaan järjestelmän nimi tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<DiscountCodeTypeName>
<j378>
language

Esim.

<DiscountCodeTypeName>Kirjavälityksen alennuskoodit
</DiscountCodeTypeName>
Kirjavälityksen alennuskoodijärjestelmä

P.26.56 Alennuskoodi (Discount code value) [1]
Alennuskoodijärjestelmä-kenttään merkityn järjestelmän mukainen alennuskoodi.
Kenttä on pakollinen osa Alennuskoodi-ryhmää. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P.26.54 määritellystä järjestelmästä
<DiscountCode>
<j364>

Esim.

<DiscountCode>A00</DiscountCode>
Alennuskoodi A00 Kirjavälityksen alennuskoodijärjestelmästä

Alennuskoodi-ryhmä päättyy (End of discount code composite)
Esimerkki Alennuskoodi-ryhmän <DiscountCoded> käytöstä:
<DiscountCoded>

Alennuskoodi-ryhmä alkaa
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<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
<DiscountCodeTypeName>Kirjavälityksen
alennuskoodit</DiscountCodeTypeName>
<DiscountCode>275</DiscountCode>
</DiscountCoded>

Alennuskoodijärjestelmä 02 = oma
alennuskoodijärjestelmä
Oman alennuskoodijärjestelmän nimi
Alennuskoodi 275
Alennuskoodi-ryhmä päättyy

Alennus-ryhmä (Discount composite) [0–n]
Toistettava ryhmä tuotteen alennuksen ilmoittamiseen prosentteina. Vapaaehtoinen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Discount>
<discount>

P.26.58 Määrä (Quantity) [0–1]
Kappalemäärä, jota alennus koskee.
Vapaaehtoinen, ei toistettava. Joko kenttä P.26.58 Määrä (<Quantity>) ta kenttä P.26.59
Alennusprosentti (<DiscountPercent>) (tai molemmat) on pakollinen osa Alennus-ryhmää
(<Discount>).
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Kokonaisluku
<Quantity>
<x320>

Esim.

<Quantity>10</Quantity>
Alennus koskee tilattaessa 10 kpl

P.26.59 Alennusprosentti (Discount percentage) [0–1]
Alennusprosentti, joka koskee Hinta-ryhmässä (<Price>) ilmoitettua hintaa.
Kenttä on pakollinen osa Alennus-ryhmää suomalaisessa ONIX-sovelluksessa. Ei toistettava.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Numeerinen, tarvittaessa voidaan käyttää desimaalipilkkua.
Suositeltava enimmäispituus kuusi merkkiä desimaalipilkku mukaan
lukien.
<DiscountPercent>
<j267>
<DiscountPercent>37.5</DiscountPercent>
Alennus on 37,5 %
< j267>23</ j267>
Alennus on 23 %

Alennus-ryhmä päättyy (End of discount composite)
Esimerkki Alennus-ryhmän <Discount> käytöstä:
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<Discount>
<Quantity>10</Quantity>
<DiscountPercent>40</DiscountPercent>
</Discount>

Alennus-ryhmä alkaa
Kappalemäärä, jota alennus koskee 10 kpl
Alennusprosentti 40
Alennus-ryhmä päättyy

P.26.62 Hinta (Price amount) [0–1]
Tuotteen hinta. Hinnan tyyppi määritellään Hintatyyppi-kentässä P.26.43.
Jos tuotteen hinta ei ole vielä tiedossa tai tuote on ilmainen, hintaryhmää ei voi käyttää.
Hinnattomalla tuotteella pitää käyttää Hinnattoman tuotteen tyyppi -kenttää (P.26.42).
Joko Hinta-kenttä tai Hintakoodi-ryhmä (<PriceCoded>) on pakollinen osa Hinta-ryhmää <Price>. Ei
toistettava.
Hinta-kentän käyttöä suositellaan myös silloin kun Hintakoodi on ilmoitettu.
Muoto

XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Esim.

Numeerinen, tarvittaessa voidaan käyttää desimaalipilkkua.
Suositeltava enimmäispituus on 12 merkkiä desimaalipilkku mukaan
lukien.
<PriceAmount>
<j151>
<PriceAmount>24,99</PriceAmount>
Tuotteen hinta on 24,99 euroa
<j151>15</j151>
Tuotteen hinta on 15 euroa

Hintakoodi-ryhmä (Price coded composite) [0–1]
Ryhmä tuotteen hinnan ilmoittamiseen koodina, esim. pokkareiden hintaryhmä A.
Joko kenttä P.26.62 Hinta (<PriceAmount>) tai Hintakoodi-ryhmä (<PriceCoded>) on pakollinen osa
Hinta-ryhmää <Price>. Hinta-kentän käyttöä suositellaan myös silloin kun Hintakoodi on ilmoitettu.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<PriceCoded>
<pricecoded>

P.26.63 Hintakoodijärjestelmä (Price code type code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo minkä järjestelmän mukainen koodi Hintakoodi-kenttään (P.26.65)
merkitään.
Kenttä on pakollinen osa Hintakoodi-ryhmää (<PriceCoded>). Ei toistettava.
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Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
179
<PriceCodeType>
<x465>

Esim.

<PriceCodeType>02</PriceCodeType>
Koodi 02 = Pokkareiden hintaryhmä
<x465>01</x465>
Koodi 01 = oma hintakoodijärjestelmä

P.26.64 Hintakoodijärjestelmän nimi (Price code type name) [0–1]
Hintakoodijärjestelmän nimi ilmoitetaan tässä kentässä.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

Tekstiä, suositeltava enimmäispituus 50 merkkiä
<PriceCodeTypeName>
<x477>
language

Esim.

<PriceCodeTypeName>Toimistotarvikkeiden
hintakoodi/PriceCodeTypeName>
Käytössä olevan oman hintakoodijärjestelmän nimi

P.26.65 Hintakoodi (Price code) [1]
Hintakoodijärjestelmän nimi -kenttään (<PriceCodeTypeName>) merkityn järjestelmän mukainen
hintakoodi.
Kenttä on pakollinen osa Hintakoodi-ryhmää (<PriceCoded>). Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Riippuu kentässä P26.63 määritellystä järjestelmästä
<PriceCode>
<x468>

Esim.

<PriceCode>C</PriceCode>
Hintakoodi C
<x468>E</x468>
Hintakoodi E

Hintakoodi-ryhmä päättyy (End of price coded composite)
Esimerkki Hintakoodi-ryhmän <PriceCoded> käytöstä
Hintaryhmä C Joel Haahtelan pokkarilla Katoamispiste
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<PriceCoded>
<PriceCodeType>02</PriceCodeType>
<PriceCode>C</PriceCode>
</PriceCoded>

Hintakoodi-ryhmä alkaa
Hintakoodijärjestelmä 02= Pokkareiden
hintaryhmä
Hintakoodi C
Hintakoodi-ryhmä päättyy

Vero-ryhmä (Tax composite) [0–n]
Toistettava ryhmä esim. arvonlisäveron ilmoittamiseen tarkoitettuja kenttiä. Vapaaehtoinen.
Tuotteissa, joihin sovelletaan kahta eri verokantaa (esim. moniviestimet), ryhmää voidaan toistaa
jokaisen verokannan osalta.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<Tax>
<tax>

P.26.66 Veron tyyppi (Tax type) [0–1]
ONIX-koodi, jolla ilmoitetaan veron tyyppi, esim. arvonlisävero.
Vapaaehtoinen, ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
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<TaxType>
<x470>

Esim.

<TaxType>01</TaxType>
Koodi 01 = Arvonlisävero

P.26.68 Veroprosentti (Tax rate percent) [0–1]
Veroprosentti numeerisesti prosentteina esitettynä.
Pakollinen osa Vero-ryhmää suomalaisessa ONIX-sovelluksessa. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Reaaliluku, tarvittaessa voidaan käyttää desimaalipilkkua.
<TaxRatePercent>
<x472>

Esim.

<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
Veroprosentti on 9
<x472>23</x472>
Veroprosentti on 23

Vero-ryhmä päättyy (End of tax composite)
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Esimerkki kirjan vero-ryhmän <Tax> käytöstä, arvonlisävero 9 %
<Tax>
<TaxType>01</TaxType>
<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
</Tax>

Vero-ryhmä alkaa
Veron tyyppi 01 = Arvonlisävero
Veroprosentti 9
Vero-ryhmä päättyy

P.26.71 Valuutta (Currency code) [0–1]
ISO-koodi, joka määrittelee Hinta-ryhmässä ilmoitetun hinnan valuutan.
Pakollinen, paitsi jos valuutta on ilmoitettu kentässä H.19 Valuutta. Käyttöä suositellaan myös silloin
kun valuutta on merkitty kenttään H.19. Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kolme kirjainta)
96 (ISO 4217)
<CurrencyCode>
<j152>

Esim.

<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
Euron valuuttatunnus

Hinnan voimassaoloaika -ryhmä (Price date composite) [0–n]
Toistettava ryhmä tuotteen hinnan voimassaoloaikaan liittyvien päivämäärien ilmoittamiseen.
Vapaaehtoinen.
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

<PriceDate>
<pricedate>

P.26.83 Hinnan päivämäärän tyyppi (Price date role code) [1]
ONIX-koodi, joka kertoo kenttään P.26.85 merkittävän päivämäärän tyypin, esim. mistä päivästä
alkaen hinta on voimassa.
Pakollinen osa Hinnan voimassaoloaika -ryhmää (<PriceDate>). Ei toistettava.
Muoto
Koodilista
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi

Koodi (kaksi numeroa)
173
<PriceDateRole>
<x476>

Esim.

<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
Koodi 14 = Hinta voimassa alkaen
<x476>15</x476>
Koodi 15 = Hinta voimassa asti
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P.26.85 Päivämäärä (Date) [1]
Päivämäärä, jonka tyyppi on määritelty kentässä P.26.83 Hinnan päivämäärän tyyppi
(<PriceDateRole>). Päivämäärä ilmoitetaan muodossa VVVVKKPP.
Kenttä on pakollinen osa Hinnan voimassaoloaika -ryhmää <PriceDate>. Ei toistettava.
Muoto
XML-elementin nimi
XML-elementin koodi
Attribuutit

VVVVKKPP, tai dateformat-attribuutin määrittelemä muoto
<Date>
<b306>
dateformat

Esim.

<Date>20120101</Date>
1.1.2012

Hinnan voimassaoloaika -ryhmä päättyy (End of price date composite)
Hinta-ryhmä päättyy (End of price composite)
Esimerkki Hinta-ryhmän käytöstä, mukana kaikki kentät
<Price>
Hinta-ryhmä alkaa
<PriceType>02</PriceType>
Hintatyyppi 02 = Suositushinta, verollinen
<PriceQualifier>01</PriceQualifier>
Hintatyypin tarkenne 01 = jäsenhinta
<PriceTypeDescription>Suositushinta, verollinen
Hintakuvaus ”Suositushinta, verollinen”
</PriceTypeDescription>
<MinimumOrderQuantity>5</MinimumOrderQuantity>Myyntierä 5 kpl
<DiscountCoded>
Alennuskoodi-ryhmä alkaa
<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
Alennuskoodijärjestelmä 02 = oma
alennuskoodijärjestelmä
<DiscountCodeTypeName>Kirjavälityksen
Oman alennuskoodijärjestelmän nimi
alennuskoodit</DiscountCodeTypeName>
<DiscountCode>275</DiscountCode>
Alennuskoodi 275
</DiscountCoded>
Alennuskoodi-ryhmä päättyy
<Discount>
Alennus-ryhmä alkaa
<Quantity>10</Quantity>
Kappalemäärä, jota alennus koskee 10 kpl
<DiscountPercent>40</DiscountPercent>
Alennusprosentti 40
</Discount>
Alennus-ryhmä päättyy
<PriceAmount>9,90</PriceAmount>
Hinta 9,90
<PriceCoded>
Hintakoodi-ryhmä alkaa
<PriceCodeType>02</PriceCodeType>
Hintakoodijärjestelmä 02 = Pokkareiden
hintaryhmä
<PriceCode>C</PriceCode>
Hintaryhmä C
</PriceCoded>
Hintakoodi-ryhmä päättyy
<Tax>
Vero-ryhmä alkaa
<TaxType>01</TaxType>
Veron tyyppi 01 = Arvonlisävero
<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
Arvonlisäveroprosentti 9
</Tax>
Vero-ryhmä päättyy
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
Valuutta Euro
<PriceDate>
Hinnan voimassaoloaika -ryhmä alkaa
<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
Hinnan päivämäärän tyyppi 14 = alkaen
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<Date>20120101</Date>
</PriceDate>
<PriceDate>
<PriceDateRole>15</PriceDateRole>
<Date>20121231</Date>
</PriceDate>
</Price>

Hinta voimassa 1.1.2012 alkaen
Hinnan voimassaoloaika -ryhmä päättyy
Hinnan voimassaoloaika –ryhmä alkaa
Hinnan päivämäärän tyyppi 15 = asti
Hinta voimassa 31.12.2012 asti
Hinnan voimassaoloaika -ryhmä päättyy
Hinta-ryhmä päättyy

Esimerkki kirjakaupan kuluttajahinnan ilmoittamisesta Hinta-ryhmässä
<Price>
<PriceType>09</PriceType>
<PriceQualifier>05</PriceQualifier>
<PriceTypeDescription>Myyntihinta, verollinen
</PriceTypeDescription>
<PriceAmount>31,78</PriceAmount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
</Price>

Hinta-ryhmä alkaa
Hintatyyppi 09=Myyntihinta, verollinen
Hintatyypin tarkenne 05=kuluttajahinta
Hintakuvaus” Myyntihinta, verollinen”
Kuluttajahinta 31,78
Valuutta Euro
Hinta-ryhmä päättyy

Esimerkki Hinta-ryhmän käytöstä, mukana vain pakolliset kentät
<Price>
<PriceType>08</PriceType>
<PriceAmount>21,90</PriceAmount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
</Price>

Hinta-ryhmä alkaa
Hintatyyppi 08=Myyntihinta, veroton
Hinta 21,90
Valuutta Euro
Hinta-ryhmä päättyy

Välittäjä ja kaupalliset tiedot -ryhmä päättyy (End of supply detail composite)
Esimerkki Välittäjä ja kaupalliset tiedot -ryhmän käytöstä
<SupplyDetail>
<Supplier>
<SupplierRole>06</SupplierRole>
<SupplierName>Kirjavälitys Oy</SupplierName>
<Website>
<WebsiteLink>http://www.kirjavalitys.fi
</WebsiteLink>
</Website>
</Supplier>
<ProductAvailability>21</ProductAvailability>

Välittäjä ja kaupalliset tiedot -ryhmä alkaa
Välittäjä-ryhmä alkaa
Välittäjän rooli 06 = Kustantajan jakelija
Välittäjän nimi Kirjavälitys Oy
Välittäjän verkkosivusto -ryhmä alkaa
Linkki välittäjän verkkosivustolle

Välittäjän verkkosivusto -ryhmä päättyy
Välittäjä-ryhmä päättyy
Tuotteen saatavuus 21 =Saatavana,
varastotuote
<Stock>
Varastomäärä-ryhmä alkaa
<StockQuantityCoded>
Varastotilanne-ryhmä alkaa
<StockQuantityCodeType>01
Varastotilanteen järjestelmän tyyppi 01 =
</StockQuantityCodeType>
oma
<StockQuantityCodeTypeName> KV:n
Varastotilannejärjestelmän nimi
varastotilanne</StockQuantityCodeTypeName>
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<StockQuantityCode>1-10</StockQuantityCode> Varastotilanne 1-10 kpl
</StockQuantityCoded>
Varastotilanne-ryhmä päättyy
<OnHand>5</OnHand>
Saatavilla oleva määrä 5 kpl
<OnOrder>10</OnOrder>
Tilattu määrä 10 kpl
<CBO>4</CBO>
Jälkitoimituksia 4 kpl tilatuista
</Stock>
Varastomäärä-ryhmä päättyy
<PackQuantity>430</PackQuantity>
Pakkauksen kappalemäärä 430 kpl
<Price>
Hinta-ryhmä alkaa
<PriceType>02</PriceType>
Hintatyyppi 02=Suositushinta, verollinen
<PriceQualifier>01</PriceQualifier>
Hintatyypin tarkenne 01=jäsenhinta
<PriceTypeDescription>Suositushinta, verollinen Hintakuvaus
</PriceTypeDescription>
<MinimumOrderQuantity>5
Myyntierä 5 kpl
</MinimumOrderQuantity>
<DiscountCoded>
Alennuskoodi-ryhmä alkaa
<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType> Alennuskoodijärjestelmä 02 = oma
alennuskoodijärjestelmä
<DiscountCodeTypeName> Kirjavälityksen
Oman alennuskoodijärjestelmän nimi
alennuskoodit</DiscountCodeTypeName>
<DiscountCode>275</DiscountCode>
Alennuskoodi 275
</DiscountCoded>
Alennuskoodi-ryhmä päättyy
<Discount>
Alennus-ryhmä alkaa
<Quantity>10/Quantity>
Kappalemäärä, jota alennus koskee 10 kpl
<DiscountPercent>40</DiscountPercent>
Alennusprosentti 40
</Discount>
Alennus-ryhmä päättyy
<PriceAmount>9,90</PriceAmount>
Hinta 9,90
<PriceCoded>
Hintakoodi-ryhmä alkaa
<PriceCodeType>02</PriceCodeType>
Hintakoodijärjestelmä 02 = Pokkareiden
hintaryhmä
<PriceCode>C</PriceCode>
Hintaryhmä C
</PriceCoded>
Hintakoodi-ryhmä päättyy
<Tax>
Vero-ryhmä alkaa
<TaxType>01</TaxType>
Veron tyyppi 01 = Arvonlisävero
<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
Arvonlisäveroprosentti 9
</Tax>
Vero-ryhmä päättyy
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
Valuutta Euro
<PriceDate>
Hinnan voimassaoloaika –ryhmä alkaa
<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
Hinnan päivämäärän tyyppi 14 = alkaen
<Date>20120101</Date>
Hinta voimassa 1.1.2012 alkaen
</PriceDate>
Hinnan voimassaoloaika –ryhmä päättyy
<PriceDate>
Hinnan voimassaoloaika –ryhmä alkaa
<PriceDateRole>15</PriceDateRole>
Hinnan päivämäärän tyyppi 15 = asti
<Date>20121231</Date>
Hinta voimassa 31.12.2012 asti
</PriceDate>
Hinnan voimassaoloaika –ryhmä päättyy
</Price>
Hinta-ryhmä päättyy
</SupplyDetail>
Välittäjä ja kaupalliset tiedot -ryhmä
päättyy

Välitystiedot-ryhmä päättyy (End of product supply composite)
Tuotetietue päättyy (End of product record)
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Koodilistat
Taulukko sisältää ne koodilistat ja koodit, jotka on valittu mukaan ONIX-formaatin suomalaiseen sovellukseen.
Taulukon sarakkeet:
1. koodilistan numero
2. käytettävä koodi
3. koodilistan ja koodin englanninkielinen nimi
4. englanninkielinen selite koodista
5. koodilistan ja koodin suomenkielinen nimi
6. ONIX-formaatin kentät, joissa koodilista on käytössä ja mahdollinen suomenkielinen selite
7. koodilistojen versio, jossa kyseinen lista tai koodi on otettu mukaan

Koodi- Koodi
lista

Kuvaus

Huomautukset

Koodilistan
versio

1

Notification or update type code

Ilmoituksen tyyppi

P.1.2

0

01

Early notification

Use for a complete record issued earlier than
approximately six months before publication.

Ennakkotieto, sisäinen

Kustantajan sisäiseen käyttöön.

0

02

Advance notification
(confirmed)

Use for a complete record issued to confirm advance
information approximately six months before
publication; or for a complete record issued after that
date and before information has been confirmed from
the book-in-hand.

Ennakkotieto, julkinen

Ennakkotieto tai ennakkotiedon
päivitys, tietoja ei ole tarkistettu
tuotteesta.

0
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03

Notification confirmed
on publication

Use for a complete record issued to confirm advance
information at or just before actual publication date; or
for a complete record issued at any later date.

Luettelointitieto

Tiedot on tarkistettu tuotteesta.

0

04

Update (partial)

In ONIX 3.0, use when sending a block update record.
In previous ONIX releases, ONIX updating has generally
been by complete record replacement using code 03,
and code 04 is not used.

Osion päivitys

Tuotetietueen osiota tai osioita on
päivitetty (ONIX 3.0).

0

05

Delete

Use when sending an instruction to delete a record
Poisto
which was previously issued. Note that a Delete
instruction should NOT be used when a product is
cancelled, put out of print, or otherwise withdrawn from
sale: this should be handled as a change of Publishing
status, leaving the receiver to decide whether to retain
or delete the record. A Delete instruction is only used
when there is a particular reason to withdraw a record
completely, eg because it was issued in error.

Kehotus tietueen poistamisesta.
0
Huomaa että poistokehotusta ei
pidä käyttää jos tuotteen
ilmestyminen on peruuntunut, tuote
on loppuunmyyty tai muuten
poistettu myynnistä, vaan nämä
tiedot ilmoitetaan saatavuustietojen
muutoksena, jolloin tietueen
vastaanottaja voi päättää tietueen
poistamisesta tai säilyttämisestä.
Poistokehotusta käytetään vain
tilanteessa jossa koko tietue on
syytä poistaa esim. koska se on
lähetetty vahingossa.

08

Notice of sale

Notice of sale of a product, from one publisher to
another: sent by the publisher disposing of the product

Tuotteen tekijänoikeudet myyvän
kustantajan ilmoitus tuotteen
myynnistä

2

09

Notice of acquisition

Notice of acquisition of a product, by one publisher from Ilmoitus oikeuksien
another: sent by the acquiring publisher
hankinnasta

Tuotteen tekijänoikeudet hankkivan
kustantajan ilmoitus tuotteen
ostamisesta

2

Ilmoitus oikeuksien myynnistä
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2

Product composition

Tuotteen kokoonpano

00

Single-item retail
product

Yksiosainen

9

10

Multiple-item retail
product

Moniosainen tuote, myydään
kokonaisuutena

9

11

Multiple-item collection, Used when an ONIX record is required for a collectionretailed as separate
as-a-whole, even though it is not currently retailed as
parts
such

Moniosainen tuote, osat
myydään erikseen

9

20

Trade-only product

Markkinointimateriaali

Myyntiteline ym. kaupalle
tarkoitetut markkinointituotteet

9

30

Multiple-item trade pack Carrying multiple copies for retailing as separate items,
eg shrink-wrapped trade pack, filled dumpbin, filled
counterpack

Myyntiteline sisältöineen

Myyntiteline tai muu pakkaus, joka
sisältää erikseen myytäviä tuotteita.

9

Record source type code

Tiedonlähde

X.7, P.3.1

0

00

Unspecified

Määrittelemätön

0

01

Publisher

Kustantaja

0

02

Publisher's distributor

Kustantajan jakelija

0

3

Multiple-item product retailed as a whole

Product not for retail, and not carrying retail items, eg
empty dumpbin, empty counterpack, promotional
material

Use to designate a distributor providing warehousing
and fulfilment for a publisher or for a publisher s sales
agent, as distinct from a wholesaler

P.3.1

9
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03

Wholesaler

Tukkukauppias

0

04

Bibliographic agency

Kirjasto tai muu luetteloiva
yksikkö

0

Product identifier type code

Tuotteen tunnisteen tyyppi P.2.1, P.4.2, P.23.2

0

01

Proprietary

For example, a publisher s or wholesaler s product
number.

Oma

02

ISBN-10

International Standard Book Number, pre-2007,
ISBN-10
unhyphenated (10 characters) - now DEPRECATED in
ONIX for Books, except where providing historical
information for compatibility with legacy systems. It
should only be used in relation to products published
before 2007 – when ISBN--‐ superseded it – and
should never be used as the ONLY identifier (it should
always be accompanied by the correct GTIN--‐ / ISBN-‐ .

ISBN-10 -tunnus. Vuodesta 2007 on 11
siirrytty ISBN-13 -tunnuksen
käyttöön. Tätä vanhempien kirjojen
kohdalla voi edelleen ilmoittaa ISBN10 -tunnuksen. Uusien painosten
tunnus tulee muuttaa 13merkkiseksi.

03

GTIN-13

GS1 Global Trade Item Number, formerly known as EAN
article number (13 digits)

13-numeroinen tuotetunnus, jota
0
käytetään kaupallisten tuotteiden
tunnistamiseen. Tunnettu aiemmin
EAN-tavarakoodina. Suomessa
järjestelmästä vastaa GSI Finland Oy.

05

ISMN-10

International Standard Music Number (M plus nine
ISMN-10
digits). Pre-2008 - now DEPRECATED in ONIX for Books,
except where providing historical information for
compatibility with legacy systems. It should only be used
in relation to products published before 2008 – when

5

GTIN-13

Esimerkiksi kustantajan tai välittäjän 0
oma tuotenumero

Nuottijulkaisun kansainvälinen
standarditunnus, jolla tunnistetaan
painettu musiikkijulkaisu. Vuodesta
2008 on siirrytty ISMN-13 tunnuksen käyttöön. Tätä
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12

ISMN--‐ superseded it – and should never be used as
the ONLY identifier (it should always be accompanied by
the correct GTIN--‐ / ISMN--‐ .

vanhempien nuottijulkaisujen
kohdalla voi edelleen ilmoittaa
ISMN-10 -tunnuksen. Uusien
painosten tunnus tulee muuttaa 13merkkiseksi.

06

DOI

Digital Object Identifier (variable length and character
set)

DOI

Digitaalisten objektien tunniste

15

ISBN-13

International Standard Book Number, from 2007,
unhyphenated (13 digits)

ISBN-13

ISBN-13 -tunnus (vuodesta 2007
4
alkaen). Kirjan kansainvälinen
standarditunnus. Tunnus merkitään
aina viivattomana. Tunnuksen antaa
Suomen ISBN-keskus.

22

URN

Uniform Resource Name: note that in trade applications
an ISBN must be sent as a GTIN-13 and, where required,
as an ISBN-13 - it should not be sent as a URN

URN

URN-tunnus on verkkojulkaisun
tunniste. URN-tunnuksen
muodostamisessa voidaan käyttää
julkaisun jo saamaa ISBN- tai ISSNtunnusta.

24

Co-publisher s ISBN-13

An ISBN-13 assigned by a co-publisher. The main ISBN
sent with ID type code 03 and/or 15 should always be
the ISBN that is used for ordering from the supplier
identified in Supply Detail. However, ISBN rules allow a
co-published title to carry more than one ISBN. The copublisher should be identified in an instance of the
<Publisher> composite, with the applicable
<PublishingRole> code.

Yhteiskustantajan tai julkaisijan Yhteiskustantajan tai –julkaisijan
9
ISBN-13
antama ISBN-13 -tunnus. Tilattaessa
julkaisua välittäjältä tulisi aina
käyttää tietueessa (koodi 03 tai 15)
ilmoitettua julkaisun ISBN-tunnusta .
Kun julkaisulla on useampi kuin yksi
kustantaja tai julkaisija, voi sillä olla
myös useampia ISBN-tunnuksia.
Yhteiskustantaja tulee merkitä
Kustantaja-ryhmään soveltuvan
koodin kanssa (Rooli
julkaisuprosessissa).
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0

8

25

13

ISMN-13

International Standard Music Number (13-digit number
starti g
…, fro

ISMN-13 -tunnus (vuodesta 2008
alkaen). Nuottijulkaisun
kansainvälinen standarditunnus.
Tunnus merkitään aina
viivattomana. Tunnuksen antaa
Suomen ISBN-keskus.

12

Series identifier type code

Sarjan tunnisteen tyyppi

P.5.3

0

01

Proprietary

For example, publisher s own series ID

Oma

Esimerkiksi kustantajan oma
tuotetunnus.

0

02

ISSN

International Standard Serial Number, unhyphenated, 8
digits

ISSN

ISSN-tunnus. Kausijulkaisun
kansainvälinen standarditunnus.
Tunnuksen antaa kansallinen ISSNkeskus.

0

06

DOI

Digital Object Identifier (variable length and character
set)

DOI

Digitaalisten objektien tunniste, joka 6
muodostuu kahdesta osasta:
julkaisijan id-tunnuksesta ja teoksen
id-tunnuksesta.

15

ISBN-13

Use only where the collection (series or set) is available
as a single product.

ISBN-13

Käytetään kun sarja tai moniosainen 15
tuote on saatavilla kokonaisuutena.

22

URN

Uniform Resource Name

URN

URN-tunnus on verkkojulkaisun
tunniste. URN-tunnuksen
muodostamisessa käytetään
julkaisun jo saamaa ISBN- tai ISSNtunnusta. Sen puuttuessa URNtunnuksen voi muodostaa
Kansallisbibliografian NBNtunnuksesta
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14

Text case flag

Nimekkeen kirjoitustapa

X.11

0

00

Undefined

Default

Määrittelemätön

01

Sentence case

Initial capitals on first word and subsequently on proper
names only, eg The conquest of Mexico

Iso alkukirjain ensimmäisessä
sanassa ja erisnimissä

esim. The conquest of Mexico

0

02

Title case

Initial capitals on first word and on all significant words
thereafter, eg The Conquest of Mexico

Iso alkukirjain merkittävissä
sanoissa

esim. The Conquest of Mexico

0

03

All capitals

For example, THE CONQUEST OF MEXICO

Isot kirjaimet

esim. THE CONQUEST OF MEXICO

0

Nimekkeen tyyppi

P.5.6, P.6.1

0

Tuotteen tai sarjan nimeke

Julkaisun lyhentämätön nimeke. Jos
nimeke ei sellaisenaan yksilöi
julkaisua, voidaan esim. sarjan
nimekkeen ja osan numeron avulla
muodostaa erottuva nimeke. Jos
tuote on yhteisnimekkeetön
kokoomateos, voidaan siihen
sisältyvien kirjojen nimekkeistä
muodostaa soveltuvan
välimerkityksen avulla tuotteen
erottuva nimeke, esim. Ylpeys ja
ennakkoluulo / Järki ja tunteet /
Northanger Abbey.

0

15

Title type code
01

Distinctive title (book);
Cover title (serial); Title
on item (serial content
item or reviewed
resource)

The full text of the distinctive title of the item, without
abbreviation or abridgement. For books, where the title
alone is not distinctive, elements may be taken from a
set or series title and part number etc to create a
distinctive title. Where the item is an omnibus edition
containing two or more works by the same author, and
there is no separate combined title, a distinctive title
may be constructed by concatenating the individual
titles, with suitable punctuation, as in Pride and
prejudice / Sense and sensibility / Northanger Abbey.

0
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02

ISSN key title of serial

03

Serials only

Sarjan avainnimeke (ISSN)

ISSN-tunnukseen liittyvä nimeke,
johon on sen yksilöimiseksi
mahdollisesti lisätty esim.
julkaisupaikka tai julkaisun
alkamisvuosi.

0

Title in original language Where the subject of the ONIX record is a translated
item

Alkuteoksen nimeke

Kun kyseessä on käännetty kirja.

0

05

Abbreviated title

An abbreviated form of Title Type 01

Lyhennetty nimeke

0

06

Title in other language

A translation of Title Type 01 into another language

Rinnakkaisnimeke

0

08

Former title

Books or serials: when an item was previously published
under another title

Aikaisempi nimeke

0

10

Distributor's title

For books: the title carried in a book distributor's title
file: frequently incomplete, and may include elements
not properly part of the title

Työnimi

4

11

Alternative title on cover An alternative title that appears on the cover of a book

Kansinimeke

Mikäli kirjan kannessa on käytetty
jotain muuta nimekettä teoksesta
kuin nimiösivulla, voidaan kannessa
mainittu nimeke ilmoittaa tämän
koodin avulla.

7

12

Alternative title on back

Selkänimeke

Mikäli kirjan selässä on käytetty
jotain muuta nimekettä teoksesta
kuin nimiösivulla, voidaan selässä
mainittu nimeke ilmoittaa tämän
koodin avulla.

7

An alternative title that appears on the back of a book
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14

17

Alternative title

An alternative title that the book is widely known by,
whether it appears on the book or not

Contributor role code

Varianttinimeke

Nimeke jolla teos yleisesti
tunnetaan, ei välttämättä merkitty
itse kirjaan

25

Tekijän rooli

P.7.2

0

A01

By (author)

Author of a textual work

Tekijä, kirjoittaja

A02

With

With or as told to: 'ghost' author of a literary work

yhteistyössä

Teoksen kirjoittamisessa avustanut
henkilö, jonka panos sisältöön on
vähäinen, esim. haamukirjoittaja.

0

A05

Lyrics by

Author of lyrics (song): see also A31

Sanoittaja

Laulun sanoittaja

0

A06

By (composer)

Composer of music

Säveltäjä

Musiikin säveltäjä

0

A07

By (artist)

Visual artist when named as the primary creator of, eg, a Tekijä, kuvataiteilija
book of reproductions of artworks

Kun kyseessä on esim. taiteilijan
teoksia esittelevä julkaisu

0

A08

By (photographer)

Photographer when named as the primary creator of,
eg, a book of photographs)

Tekijä, valokuvaaja

Kun kyseessä on esim. valokuvakirja

0

A10

From an idea by

Ideoija

Teoksen taustalla olevan idean
keksijä tai luoja.

0

A12

Illustrated by

Kuvittaja

Kirjan kuvittaja tai sarjakuvan
piirtäjä.

0

Artist when named as the creator of artwork which
illustrates a text, or of the artwork of a graphic novel or
comic book

0
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A13

Photographs by

Photographer when named as the creator of
photographs which illustrate a text

Valokuvaaja

Käytetään kun valokuvat ovat
tekstin kuvituksena.

0

A14

Text by

Author of text which accompanies art reproductions or
Tekstin kirjoittaja
photographs, or which is part of a graphic novel or comic
book

Kuvateoksen, valokuvateoksen tms.
tai sarjakuvan tekstin kirjoittaja

0

A15

Preface by

Author of preface

Esipuheen kirjoittaja

0

A16

Prologue by

Author of prologue

Prologin kirjoittaja

0

A19

Afterword by

Author of afterword

Loppu- tai jälkisanojen
kirjoittaja

0

A20

Notes by

Author of notes or annotations: see also A29

Huomautusten kirjoittaja

0

A21

Commentaries by

Author of commentaries on the main text

Selityksien kirjoittaja

A22

Epilogue by

Author of epilogue

Epilogin kirjoittaja

0

A23

Foreword by

Author of foreword

Saate- tai
alkusanojen kirjoittaja

0

A24

Introduction by

Author of introduction: see also A29

Johdannon kirjoittaja

0

A25

Footnotes by

Author/compiler of footnotes

Alaviitteiden kirjoittaja

0

Kriittisen laitoksen kommentaarien
kirjoittaja.
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0

A29

Introduction and notes
by

Author of introduction and notes: see also A20 and A24

Johdannon ja huomautusten
kirjoittaja

0

A36

Cover design or artwork
by

Use also for the cover artist of a graphic novel or comic
book if named separately

Kannen suunnittelija

0

A38

Original author

Author of the first edition (usually of a standard work)
who is not an author of the current edition

Alkuteoksen tekijä

A39

Maps by

Maps drawn or otherwise contributed by

Karttojen tekijä

4

A43

Interviewer

Haastattelija

7

A44

Interviewee

Haastateltava

7

A99

Other primary creator

Muu ensisijainen tekijä

0

B01

Edited by

Toimittaja

0

B02

Revised by

Tarkistanut

0

B03

Retold by

Uudelleen kertonut

Esim. yksinkertaistetun version
kirjoittaja

B05

Adapted by

Muokannut

Esim. käsikirjoitus romaanin pohjalta 0

Other type of primary creator not specified above

Ensimmäisen laitoksen tekijä, kun
0
kuvailtava tuote on esimerkiksi
vapaasti käännetty tai perustuu vain
löyhästi alkuteokseen.
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0

B06

Translated by

Kääntäjä

B07

As told by

Kertonut

B09

Series edited by

B10

Edited and translated by

Toimittanut ja kääntänyt

B11

Editor-in-chief

Päätoimittaja

0

B22

Dramatized by

Dramatisoija

2

B25

Arranged by (music)

Sovittaja

B26

Technical editor

Tekninen toimittaja

15

B27

Thesis advisor or
research supervisor

Opinnäytetyön ohjaaja

23

B28

Thesis examiner

Opinnäytetyön tarkastaja

23

B99

Other adaptation by

Muu toimittaminen tai
muokkaaminen

0

C01

Compiled by

Name of a series editor when the product belongs to a
series

Other type of adaptation or editing not specified above

0

Perustuu esim. haastatteluun

0

Sarjan toimittaja

Kokoaja

0

Esim. suomeksi toimittanut ja
kääntänyt

0

Musiikin sovittaja

7

Esim. tietyn kirjailijan koottujen
teosten kokoaja.
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0

C02

Selected by

C99

Other compilation by

Other type of compilation not specified above

Muun koosteen laatija

0

E05

Vocal soloist

Singer etc

Laulaja, laulusolisti

0

E06

Instrumental soloist

Soolosoittaja

0

E07

Read by

Reader of recorded text, as in an audiobook

Lukija

0

E08

Performed by
(orchestra, band,
ensemble)

Name of a musical group in a performing role

Musiikkiesityksen esittäjä

E99

Performed by

Other type of performer not specified above: use for a
recorded performance which does not fit a category
above, eg a performance by a stand-up comedian.

Muu esittäjä

Z98

Various roles

For use ONLY with et al or Various within
<UnnamedPersons>, where the roles of the multiple
contributors vary.

Useita rooleja

Käytetään vain, jos kentässä P.7.47
Nimeämättömät tekijät on käytetty
koodia 03 ynnä muut tai koodia 04
useita tekijöitä.

20

Person / organization name type

Nimen tyyppi

P.7.5, P.7.21

0

Unspecified

Määrittelemätön

18
00

Valitsija

Esim. parhaiden suomalaisten
novellien valitsija.

0

Esim. orkesteri tai yhtye

0

0

0
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01

Pseudonym

02

Pseudonyymi, nimimerkki

0

Authority-controlled
name

Auktorisoitu nimimuoto

0

03

Earlier name

Aikaisempi nimi

0

04

'Real' name

May be used to identify a real name, where the primary
name is a pseudonym

Virallinen nimi

Pseudonyymin lisäksi voidaan
tarvittaessa ilmoittaa myös
virallinen nimi

05

Transliterated form
of primary name

Use only within <AlternativeName>, when the primary
name type is unspecified.

Ensisijaisen nimen
translitteroitu muoto

Käytetään vain Vaihtoehtoinen nimi 16
-ryhmässä (<AlternativeName>), kun
ensisijaisen nimen tyyppi on
määrittelemätön.

Unnamed person(s)

Nimeämättömät tekijät

P.7.47

01

Unknown

Tuntematon

0

02

Anonymous

Anonyymi

0

03

et al

And others: additional contributors not listed

Ynnä muut

Vain osa tekijöistä on mainittu
nimeltä.

0

04

Various authors

When the product is a pack of books by different
authors

Useita tekijöitä

Tuotteeseen kuuluu eri tekijöiden
teoksia.

2

Painoksen tyyppi

P.9.1

0

19

21

May be used to give a well-known pseudonym, where the
primary name is a 'real' name

Edition type code

12

0
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ABR

Abridged

Content has been shortened: use for abridged,
shortened, concise, condensed.

Lyhennetty

Sisältöä on lyhennetty.

0

ADP

Adapted

Content has been adapted to serve a different purpose
Mukautettu
or audience, or from one medium to another: use for
dramatization, novelization etc. Use <EditionStatement>
to describe the exact nature of the adaptation.

ANN

Annotated

Content is augmented by the addition of notes

Huomautuksin tai selityksin
varustettu

BLL

Bilingual edition

Both languages should be specified in the 'Language'
group. Use MLL for an edition in more than two
languages.

Kaksikielinen

BRL

Braille

Braille edition

Pistekirjoitus

CMB

Combined volume

An edition in which two or more works also published
separately are combined in a single volume; AKA
'omnibus' edition.

Yhteisnide

Kaksi tai useampia teoksia jotka on
julkaistu myös erikseen, julkaistaan
yhtenä niteenä.

9

CRI

Critical

Content includes critical commentary on the text

Kriittinen laitos

Laitos sisältää tekstin
kommentaareja.

0

CSP

Coursepack

Content was compiled for a specified educational
course.

Kurssimateriaali

Sisältö on koottu tiettyä
opetuskokonaisuutta varten.

0

DGO

Digital original

A digital product which, at the time of publication, has or Alkujaan digitaalinen julkaisu
had no print counterpart and which is or was not
expected to have a print counterpart for a reasonable
time (recommended at least 30 days following
publication)

Digitaalinen tuote, jolla julkaisunsa
aikaan ei ole painettua vastinetta ja
jolta ei oleteta sellaista ilmestyvän.
Voidaan kuitenkin myöhemmin
julkaista painettuna

26

Sisältö on mukautettu esim. tiettyyn 0
tarkoitukseen tai tietylle
kohderyhmälle.

0

Kumpikin kieli tulisi mainita Kieliryhmässä (<Language>). Käytä
koodia MLL kun kieliä on enemmän
kuin kaksi.

5

0

154

ENH

Enhanced

Use for e-publications that have been enhanced with
Rikastettu
additional text, speech, other audio, video, interactive or
other content.

Digitaalinen julkaisu, jota on
rikastettu esim. muulla
tekstisisällöllä, videolla tms.

12

ENL

Enlarged

Content has been enlarged or expanded from that of a
previous edition.

Laajennettu

Sisältöä on laajennettu.

0

EXP

Expurgated

Offensive' content has been removed

Siistitty

Ns. "loukkaava" sisältö on poistettu.

0

FAC

Facsimile

Exact reproduction of the content and format of a
previous edition.

Näköispainos

FST

Festschrift

A collection of writings published in honor of a person,
an institution or a society.

Juhlakirja, juhlajulkaisu

ILL

Illustrated

Content includes extensive illustrations which are not
part of other editions

Kuvitettu

LTE

Large type / large print

Large print edition, print sizes 14 to 19 pt - see also ULP

Isotekstinen

Fonttikoko 14-19 pt. Ks. myös koodi
ULP.

MCP

Microprint

A printed edition in a type size too small to be read
without a magnifying glass

Erittäin pieni teksti

Lukemiseen tarvitaan suurennuslasi. 1

MDT

Media tie-in

An edition published to coincide with the release of a
film, TV program, or electronic game based on the same
work. Use <EditionStatement> to describe the exact
nature of the tie-in.

Mediakannet

Painos on julkaistu teokseen
perustuvan elokuvan, TV-sarjan tai
pelin julkaisun tai levityksen
yhteydessä. Tietoa voidaan
tarkentaa kentässä P.9.4 Painoksen
kuvaus (<EditionStatement>). Ns.

0

Henkilön, yhteisön tai laitoksen
kunniaksi koottu julkaisu

9

0
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6

1

leffakansi.

MLL

Multilingual edition

All languages should be specified in the 'Language'
group. Use BLL for a bilingual edition.

Monikielinen

Kaikki kielet tulisi mainita Kieliryhmässä (<Language>). Käytä
koodia BLL kun kieliä on vain kaksi.

5

NED

New edition

Where no other information is given, or no other coded
type is applicable

Uusi painos

Kun tarkempaa tietoa painoksen
1
laadusta ei ole, tai muut koodit eivät
sovellu

NUM

Edition with numbered
copies

A limited edition in which each copy is individually
numbered

Numeroitu painos

Rajoitettu painos, jossa jokainen
kappale on numeroitu.

9

REV

Revised

Content has been revised from that of a previous
edition.

Uudistettu tai tarkistettu
painos

Sisältö on uudistettu tai tarkistettu.

0

SCH

School edition

An edition intended specifically for use in schools.

Koulupainos

Koululaisille tarkoitettu painos esim. 0
kaunokirjallisuuden klassikosta

SMP

Simplified language
edition

An edition that uses simplified language (Finnish
'Selkokirja')

Selkokirja

Selkokielellä kirjoitettu kirja

SPE

Special edition

Use for anniversary, collectors , de luxe, gift, limited,
numbered, autographed edition. Use
<EditionStatement> to describe the exact nature of the
special edition.

Erikoispainos

Esim. numeroitu juhlapainos.
1
Painosta voidaan määritellä
tarkemmin kentässä P.9.4 Painoksen
kuvaus (<EditionStatement>).

STU

Student edition

Where a text is available in both student and teacher s
editions.

Oppilaan kirja

0

TCH

Teacher s edition

Where a text is available in both student and teacher s
editions; use also for instructor s or leader s editions.

Opettajan kirja

0

8
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UBR

Unabridged

Where a title has also been published in an abridged
edition; also for audiobooks, regardless of whether an
abridged audio version also exists.

Lyhentämätön

Kun kirjasta on julkaistu myös
lyhennetty painos; äänikirjoista
koodia voidaan käyttää riippumatta
siitä onko lyhennetty versio
olemassa.

0

ULP

Ultra large print

For print sizes 20pt and above, and with typefaces
designed for the visually impaired - see also LTE

Erittäin suuri teksti

Fonttikoko 20 pt tai suurempi, tai
erityisesti näkövammaisille
tarkoitettu kirjasinlaji. Ks. myös
koodi LTE.

6

UXP

Unexpurgated

Content previously considered 'offensive' has been
restored

Siistimätön

Aikaisemmin loukkaavana pidetty
sisältö on otettu mukaan.

0

Language role code

Kielen rooli

P.10.1

0

01

Language of text

Tekstin kieli

02

Original language of a
translated text

Where the text in the original language is NOT part of
the current product

Alkuteoksen kieli

Alkuperäiskieli ei ole
käännösteoksessa mukana

0

03

Language of abstracts

Where different from language of text: used mainly for
serials

Tiivistelmien kieli

Käytetään kun tiivistelmä on
kirjoitettu muulla kuin tuotteen
pääkielellä.

0

08

Language of audio track

For example, on a DVD

Ääniraidan kieli

7

09

Language of subtitles

For example, on a DVD

Tekstityksen kieli

7

22

0
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23

Extent type code

Laajuuden tyyppi

P.11.1

0

00

Main content page
count

The highest-numbered page in a single numbered
Sivumäärä
sequence of main content, usually the highest Arabicnumbered page in a book; or, for books without page
numbers or (rarely) with multiple numbered sequences
of main content, the total number of pages that carry
the main content of the book. Note that this may include
numbered but otherwise blank pages (eg pages inserted
to ensure chapters start on a recto page) and may
exclude unnumbered (but contentful) pages such as
those in inserts/plate sections. Either this or the Content
Page count is the preferred page count for most books
for the general reader. For books with substantial front
and/or back matter, include also Front matter and Back
matter page counts, or Total numbered pages. For books
with inserts (plate sections), also include Total
unnumbered insert page count whenever possible.

02

Number of words

Number of words of natural language text

03

Front matter page count The total number of numbered (usually Romannumbered) pages that precede the main content of a
book. This usually consists of
various title and imprint pages, table of contents, an
introduction, preface, foreword, etc.

Pääsisältöä edeltävän jakson
sivumäärä

Tavallisesti roomalaisin numeroin
numeroitu pääsisältöä edeltävä osa,
johon sisältyy esim. nimiösivu,
sisällysluettelo, esipuhe, johdanto
tms.

04

Back matter page count

Pääsisältöä seuraavan jakson
sivumäärä

Tavallisesti roomalaisin numeroin
9
numeroitu pääsisältöä seuraava osa,
esim. liitteet, huomautukset,
jälkisanat tms. Mukaan ei lasketa

The total number of numbered (usually Romannumbered) pages that follow the main content of a
book. This usually consists of an afterword, appendices,
endnotes, index, etc. It

Kirjan pääsisällön viimeisen
9
numeroidun sivun numero, tai
yhteenlaskettu sivumäärä silloin kun
kirjassa ei ole sivunumeroita, tai
numeroituja pääsisällön jaksoja on
useita. Tähän voi sisältyä tyhjiä
numeroituja sivuja.
Numeroimattomia sivuja ei
huomioida vaikka niissä olisi sisältöä
(esim. liitesivut, kuvaliitteet). Jos
kirjassa on laaja erikseen numeroitu
johdanto, huomautusosa tms., nämä
voidaan mainita erikseen (koodit 03,
04), tai ilmoittaa kokonaissivumäärä
(koodi 05).

Sanojen määrä

2
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9

24

excludes blank (or advertising) pages that are present
only for convenience of printing and binding.

tyhjiä tai mainosmateriaalia
sisältäviä sivuja.

05

Total numbered pages

The sum of all Roman- and Arabic-numbered pages.
Kokonaissivumäärä
Note that this may include numbered but otherwise
blank pages (eg pages inserted to ensure chapters start
on a recto page) and may exclude unnumbered (but
contentful) pages such as those in inserts/plate sections.

Eri numerointijärjestelmillä
merkittyjen sivujen yhteenlaskettu
määrä

9

07

Absolute page count

The total number of pages of the book counting the
cover as page 1. This page count type should be used
only for digital publications delivered with fixed
pagination.

Digitaalisen julkaisun
kokonaissivumäärä

Esim. PDF-tiedoston sivujen määrä,
jossa kansi on s. 1. Käytetään vain
kun julkaisulla on kiinteä sivumäärä
(sivumäärä ei vaihtele lukulaitteesta
riippuen).

9

08

Number of pages in
print counterpart

The total number of pages (equivalent
to the Content page count) in the print counterpart of a
digital product delivered without fixed pagination.

Digitaalista julkaisua vastaavan Kun digitaalisella julkaisulla ei ole
painetun tuotteen sivumäärä
kiinteää sivumäärää

11

09

Duration

Duration in time, expressed in the specified extent unit

Kesto

0

10

Notional number of
pages in digital product

An estimate of the number of 'pages' in a digital product Digitaalisen julkaisun arvioitu
delivered without fixed pagination, and with no print
sivumäärä
counterpart, given as an indication of the size of the
work. Equivalent to code 08, but for exclusively digital
products.

22

Filesize

The size of a digital file, expressed in the specified extent Tiedoston koko
unit

Extent unit code

Laajuuden yksikkö

Kun digitaalisella julkaisulla ei ole
kiinteää sivumäärää, eikä vastaavaa
painettua tuotetta ole

11

0

P.11.4

0
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02

Words

03

Words of natural language text

Sanoja

2

Pages

Sivuja

10

04

Hours (integer and
decimals)

Tunteja (kokonaisluku ja
desimaalit)

0

05

Minutes (integer and
decimals)

Minuutteja (kokonaisluku ja
desimaalit)

0

06

Seconds (integer only)

Sekunteja (vain kokonaisluvut)

0

14

Hours HHH

Fill with zeroes if any elements are missing

Tunteja TTT

0

15

Hours and minutes
HHHMM

Fill with zeroes if any elements are missing

Tunteja ja minuutteja TTTMM

0

16

Hours minutes seconds
HHHMMSS

Fill with zeroes if any elements are missing

Tunteja minuutteja ja
sekunteja TTTMMSS

0

17

Bytes

Tavua

10

18

Kbytes

Kilotavua

0

19

Mbytes

Megatavua

0

Illustration and other content type code

Kuvituksen tai muun
sisällön tyyppi

P.11.8

0
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00

Unspecified, see
description

See description in the <IllustrationTypeDescription>
element

01

Illustrations, black and
white

Kuvitus, mustavalk.

0

02

Illustrations, color

Kuvitus, väri

0

03

Halftones, black and
white

Including black and white photographs

Sävykuvia, mustavalk.

Myös mustavalkoiset valokuvat

0

04

Halftones, color

Including color photographs

Sävykuvia, väri

Myös värivalokuvat

0

05

Line drawings, black and
white

Viivapiirroksia, mustavalk.

0

06

Line drawings, color

Viivapiirroksia, väri

0

07

Tables, black and white

Taulukoita, mustavalk.

0

08

Tables, color

Taulukoita, väri

0

09

Illustrations, unspecified

Kuvitus, ei määritelty

1

10

Halftones, unspecified

Including photographs

Ei määritelty

Sävykuvia, ei määritelty

Kuvaus kentässä P.11.9 Kuvituksen
tai muun sisällön kuvaus
(<AncillaryContentDescription>)

Myös valokuvat

0

1
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11

Tables, unspecified

Taulukoita, ei määritelty

12

Line drawings,
unspecified

Viivapiirroksia, ei määritelty

1

14

Maps

Karttoja

1

20

Printed music items

Nuotteja

1

25

Index

Hakemisto

5

26

Bibliography

Kirjallisuusluettelo

Lähdeluettelo, bibliografia,
kirjallisuusluettelo

5

27

Inset maps

Lisäkarttoja

Esim. karttajulkaisussa erityisistä
kohteista karttoja joissa suurempi
mittakaava

7

Subject scheme identifier code

Aihealueen
luokitusjärjestelmä tai
asiasanasto

P.12.2

0

09

UDC

Universal Decimal Classification

UDK Yleinen kymmenluokittelu Koodi

0

20

Keywords

Where multiple keywords or keyword phrases are sent
in a single instance of the <SubjectHeadingText>
element, it is recommended that they should be
separated by semi-colons (this is consistent with Library
of Congress preferred practice)

Avainsanat

0

27

Printed music extracts or examples, or complete music
score(s), accompanying textual or other content

Larger-scale inset maps of places or features of interest
included in a map product

Taulukoita, kaavioita, diagrammeja

Tekstiä
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1

23

Publisher s own
category code

Kustantajan oma
tuoteryhmitys tms.

Koodi

0

24

Proprietary subject
scheme

As specified in <SubjectSchemeName>

Oma aiheryhmittely

Koodi tai tekstiä

0

64

YSA

Yleinen suomalainen asiasanasto: Finnish General
Thesaurus

YSA. Yleinen suomalainen
asiasanasto

Tekstiä

8

65

Allärs

Allmän tesaurus på svenska: Swedish translation of the
Finnish General Thesaurus

Allärs. Allmän tesaurus på
svenska

Tekstiä

8

66

YKL

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä: Finnish Public
Libraries Classification System

YKL. Yleisten kirjastojen
luokitusjärjestelmä

Koodi

8

67

MUSA

Musiikin asiasanasto: Finnish Music Thesaurus

Musa. Musiikin asiasanasto

Tekstiä

8

68

CILLA

Specialtesaurus för musik: Swedish translation of the
Finnish Music Thesaurus

Cilla. Specialtesaurus för musik Tekstiä

8

69

Kaunokki

Fiktiivisen aineiston asiasanasto: Finnish thesaurus for
fiction

Kaunokki. Fiktiivisen aineiston
asiasanasto

Tekstiä

8

70

Bella

Specialtesaurus för fiktivt material: Swedish translation
of the Finnish thesaurus for fiction

Bella. Specialtesaurus för fiktivt Tekstiä
material

8

71

YSO

Yleinen suomalainen ontologia: Finnish General Upper
Ontology

YSO. Yleinen suomalainen
ontologia

Tekstiä

8

72

Paikkatieto ontologia

Finnish Place Ontology

Suomalainen paikkaontologia

Tekstiä

8

73

Suomalainen kirja-alan
luokitus

Finnish book trade categorisation

Suomalainen kirja-alan luokitus Koodi. YKL-luokituksen yhteydessä
käytettävä kirjainkoodi
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8

A=AV-aineisto
K=keskiasteen oppikirjat
L=lasten kirjat
N=nuorten kirjat
P=peruskoulun oppikirjat
T=taskukirjat, pokkarit
77

Suomalainen
oppiaineluokitus

Finnish school subject categories

Suomalainen oppiaineluokitus

80

Fiktiivisen aineiston
lisäluokitus

Finnish fiction genre classification

Fiktiivisen aineiston lisäluokitus Tekstiä

13

Kohderyhmän tyyppi

0

29

Audience code type
15

Suomalainen
kouluasteluokitus

Finnish school or college level

Koodi

11

P.13.2

Suomalainen kouluasteluokitus Käytetään kouluasteita:
peruskoulu
lukio
ammatillinen koulutus
korkeakoulu
aikuiskoulutus

8

Peruskoulu sisältää myös
esiopetuksen, ja korkeakoulu myös
ammattikorkeakoulutuksen.

30
16

Audience range qualifier

Kohderyhmän tarkenteen
tyyppi

P.13.5

0

Interest age, months

Ikä kuukausina

Alle 30 kuukauden ikäisistä.
Kohderyhmän koodi -kenttiin
(<AudienceRangeValue>)

6

For use up to 30 months only: values in
<AudienceRangeValue> must be integers
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merkittävien arvojen tulee olla
kokonaislukuja.
17

Interest age, years

27

Finnish school grade
range

Peruskoulun luokka-aste

8

28

Finnish Upper secondary
school course

Lukion kurssi

13

Audience range precision

Kohderyhmän tarkenne

01

Exact

Tarkalleen

0

03

From

Alkaen jostakin

0

04

To

Johonkin asti

0

Text format code

Tekstin muoto

31

34

Values in <AudienceRangeValue> must be integers

Ikä vuosina

Kohderyhmän koodi -kenttiin
(<AudienceRangeValue>)
merkittävien arvojen tulee olla
kokonaislukuja.

P.13.6, P.13.8

0

0

X.12

0

02

HTML

Other than XHTML

HTML

0

03

XML

Other than XHTML

XML

0
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05

XHTML

06

Default text format

Default: text in the encoding declared at the head of the Oletus
message or in the XML default (UTF-8 or UTF-16) if there
is no explicit declaration

Teksti koodauksella, joka on
ilmoitettu viestin alussa tai jos
koodausta ei ole ilmoitettu,
käytetään XML-oletuskoodausta
(UTF-8 tai UTF-16).

4

07

Basic ASCII text

Plain text containing no tags of any kind, except for the
ASCII
tags &amp; and &lt; that XML insists must be used to
represent ampersand and less-than characters in text;
and with the character set limited to the ASCII range, i.e.
valid UTF-8 characters whose character number lies
between 32 (space) and 126 (tilde)

Vain ASCII-merkistön sisältämiä
merkkejä.

4

P.17.4

0

41

44

XHTML

2

Prize or award achievement code

Sijoitus

01

Winner

Voittaja

0

02

Runner-up

Toinen sija

0

03

Commended

Kunniamaininta

0

07

Nominated

Name code type

Named as being in second place

Selected by judging panel or an official nominating
Palkintoehdokas
process for final consideration for a prize, award or
honour for which no specific shortlist or long list exists

Yhteisön tunnisteen
järjestelmä

Ollut ehdolla palkinnonsaajaksi

24

H.1, H.7, P.19.6, P.19.16, P.20.8. 0
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01

Proprietary

15

Y-tunnus

Business Identity Code (Finland)

Y-tunnus

16

ISNI

International Standard Name Identifier. See
http://
.is i.org/

ISNI

23

VAT Identity Number

Identifier for a business organization for VAT purposes,
Arvonlisäverotunniste
eg within the EU's VIES system. See
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faqvies.do
for EU VAT ID formats, which vary from country to
country. Generally these consist of
a two-letter country code followed by the 8–12 digits of
the national VAT ID. Some countries include one or two
letters within their VAT ID.
See
http://en.wikipedia.org/wiki/VAT_identification_number
for non-EU countries that maintain similar identifiers.
Spaces, dashes etc should
be omitted.

32

Fund Ref DOI

DOI used in CrossRef s Fundref registry of academic
research funding bodies, for example
10.13039/100004440 (Wellcome Trust). See
http://www.crossref.org/fundref/fundref_registry.html

45
01

Oma

10

Yritys- ja yhteisötunnus

8

10

16

Fund Ref DOI

CrossRefin Fundref-rekisterissä
oleva DOI

27

Publishing role code

Rooli julkaisuprosessissa

P.19.5

0

Publisher

Kustantaja

0
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02

Co-publisher

Yhteiskustantaja tai julkaisija

0

03

Sponsor

Sponsori

0

04

Publisher of originallanguage version

05

Host/distributor of
electronic content

Elektronisen julkaisun jakaja

0

06

Published for/on behalf
of

Kustannettu jonkun puolesta

1

07

Published in association
with

Use also for Published in cooperation with

09

New or acquiring
publisher

When ownership of a product or title is transferred from Uusi kustantaja
one publisher to another

10

Publishing group

The group to which a publisher (publishing role 01)
belongs: use only if a publisher has been identified with
role code 01

Kustantajan emoyhtiö

11

Publisher of facsimile
original

The publisher of the edition of which a product is a
facsimile

Näköispainoksen alkuteoksen
kustantaja

13

Former publisher

14

Publication sponsor

Of a translated work

Alkuteoksen kustantaja

Kustannettu yhteistyössä

Kun kyseessä on käännetty kirja

0

Esim. yhdistyksen kanssa

2

Kun tuotteen/nimekkeen omistus
siirtyy kustantajalta toiselle

2

8

Sen laitoksen kustantaja, josta
näköispainos on otettu.

9

When ownership of a product or title is transferred from Aikaisempi kustantaja
one publisher to another (complement of code 09)

Kun tuotteen/nimekkeen omistus
siirtyy kustantajalta toiselle

12

Body funding publication fees, if different from the body Julkaisun rahoittaja
funding the underlying research or work. For use with
open access publications.

Käytetään open access
-julkaisuissa

22
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15

Research sponsor

Body funding the research or other work on which
publication is based, if different from the body funding
the publication. For use with open access publications.

Tutkimuksen rahoittaja

Käytetään open access
-julkaisuissa

22

16

Funding body

Body funding both research or work, and publication.
For use with open access publications.

Tutkimuksen ja julkaisun
rahoittaja

Käytetään open access
-julkaisuissa

22

17

Printer

Organisation responsible for printing a printed product. Painolaitos
Supplied primarily to meet legal deposit requirements,
and may apply only to the first impression. The
organisation may also be responsible for binding, when a
separate binder is not specified.

48

Measure type code

Organisaatio, joka on vastuussa
24
julkaisun painamisesta
Organisaatio voi olla vastuussa myös
julkaisun sidonnasta, jos erillistä
sitojaa ei ole mainittu. Käytetään
ensisijaisesti
vapaakappaleaineistoissa.

Mitan tyyppi

P.3.12

0
7

01

Height

For a book, the spine height when standing on a shelf.
For a folded map, the height when folded. In general,
the height of a product in the form in which it is
presented or packaged for retail sale.

Korkeus

Kirjan selän korkeus, taiteltavan
kartan korkeus taiteltuna; yleisesti
tuotteen korkeus siinä muodossa
kuin se tarjotaan myytäväksi.

02

Width

For a book, the horizontal dimension of the cover when
standing upright. For a folded map, the width when
folded. In general, the width of a product in the form in
which it is presented or packaged for retail sale.

Leveys

Kirjan kannen leveys, taiteltavan
7
kartan leveys taiteltuna; yleisesti
tuotteen leveys siinä muodossa kuin
se tarjotaan myytäväksi.

03

Thickness

For a book, the thickness of the spine. For a folded map, Paksuus
the thickness when folded. In general, the thickness or
depth of a product in the form in which it is presented or

Kirjan selän paksuus, taiteltavan
kartan paksuus taiteltuna; yleisesti
tuotteen paksuus tai syvyys siinä
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7

packaged for retail sale.

08

Unit weight

09

Diameter (sphere)

10

muodossa kuin se tarjotaan
myytäväksi.
Paino

Halkaisija

Esimerkiksi karttapallon halkaisija

1

Unfolded/unrolled sheet The height of a folded or rolled sheet map, poster etc
height
when unfolded

Korkeus avattuna

Taiteltuna tai rullalla myytävän
kartan, julisteen tms. korkeus
avattuna

7

11

Unfolded/unrolled sheet The width of a folded or rolled sheet map, poster etc
width
when unfolded

Leveys avattuna

Taiteltuna tai rullalla myytävän
kartan, julisteen tms. leveys
avattuna

7

12

Diameter (tube or
cylinder)

Pakkauksen halkaisija

Putkimaisen pakkauksen halkaisija.
Käytä koodia 01 merkittäessä
pakkauksen pituus.

7

Measure unit code

Mittayksikkö

P.3.14

0

cm

Centimeters

cm

senttimetriä

6

gr

Grams

gr

grammaa

0

kg

Kilograms

kg

kilogrammaa

9

mm

Millimeters

mm

millimetriä

0

50

Of a globe, for example

0

The diameter of the cross-section of a tube or cylinder,
usually carrying a rolled sheet product. Use 01 height
for the height or length of the tube.
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px

51

Pixels

px

pikseliä

9

Product relation code

Suhteen tyyppi

P.23.1

0

00

Unspecified

<Product> is related to <RelatedProduct> in a way that
cannot be specified by another code value

Määrittelemätön

Muut koodit eivät sovellu tuotteiden 7
suhteen määrittelyyn

01

Includes

<Product> includes <RelatedProduct>

Sisältää

Tuotetietueessa kuvailtava tuote
sisältää muun tuotteen

1

02

Is part of

<Product> is part of <RelatedProduct>: use for 'also
available as part of'

Sisältyy tuotteeseen

Käytetään kun tuotetietueessa
kuvailtava tuote on saatavana myös
toisen tuotteen osana.

1

03

Replaces

<Product> replaces, or is new edition of,
<RelatedProduct>

Korvaa tuotteen

Tuotetietueessa kuvailtava tuote
0
korvaa toisen tuotteen, tai on tämän
tuotteen uusi painos.

05

Replaced by

<Product> is replaced by, or has new edition,
<RelatedProduct> (reciprocal of code 03)

Korvaava tuote

Toinen tuote korvaa tuotetietueessa 0
kuvaillun tuotteen tai on sen uusi
painos.

06

Alternative format

<Product> is available in an alternative format as
<RelatedProduct> – indicates an alternative format of
the same content which is or may be available.

Vaihtoehtoinen muoto

Tuotetietueessa kuvailtava tuote on
saatavilla myös toisessa
tiedostoformaatissa tai
tuotemuodossa. Esim. kirja ja
äänikirja.

0

07

Has ancillary product

<Product> has an ancillary or supplementary product
<RelatedProduct>

Täydentävä tuote

Tuotetietueessa kuvaillulle
tuotteelle on saatavissa täydentävä
tuote.

1
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08

Is ancillary to

<Product> is ancillary or supplementary to
<RelatedProduct>

Täydentää tuotetta

Tuotetietueessa kuvailtu tuote
täydentää toista tuotetta.

1

11

Is other-language
version of

<Product> is an other-language version of
<RelatedProduct>

Kieliversio

Tuotteesta on erikielisiä versioita.

6

13

Epublication based on
(print product)

<Product> is an epublication based on printed product
<RelatedProduct>

Digitaalisen julkaisun painettu
vastine

Tuotetietueessa kuvailtu
digitaalinen julkaisu perustuu tässä
ilmoitettuun painettuun
tuotteeseen.

0

16

POD replacement for

<Product> is a POD replacement for <RelatedProduct>.
<RelatedProduct> is an out-of-print product replaced by
a print-on-demand version under a new ISBN.

POD korvaa tuotteen

Tuotetietueessa kuvailtava PODtuote korvaa loppuunmyydyn
tuotteen. Tuotteelle annetaan uusi
ISBN-tunnus , jos sen sisältö,
julkaisumuoto tai koko muuttuu.

5

17

Replaced by POD

<Product> is replaced by POD <RelatedProduct>.
<RelatedProduct> is a print-on-demand replacement,
under a new ISBN, for an out-of-print <Product>
(reciprocal of code 16).

Korvaava POD-tuote

POD-tuote korvaa tuotetietueessa
kuvaillun tuotteen.

5

18

Is special edition of

<Product> is a special edition of <RelatedProduct>. Used Tuote on erikoispainos
for a special edition (German: Sonderausgabe) with
different cover, binding etc - more than alternative
format - which may be available in limited quantity and
for a limited time

Tuotetietueessa kuvailtava tuote on
erikoispainos toisesta tuotteesta.

8

19

Has special edition

<Product> has a special edition <RelatedProduct>
(reciprocal of code 18)

Tuotteesta on erikoispainos

Tuotetietueessa kuvaillusta
tuotteesta on saatavilla myös
erikoispainos.

8

24

Is facsimile of

<Product> is a facsimile edition of <RelatedProduct>

Tuote on näköispainos

Tuotetietueessa kuvailtava tuote on
näköispainos toisesta tuotteesta.

9
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25

Is original of facsimile

<Product> is the original edition from which a facsimile
Tuotteesta on näköispainos
edition <RelatedProduct> is taken (reciprocal of code 25)

27

Electronic version
available as

<RelatedProduct> is an electronic version of print
<Product> (reciprocal of code 13)

28

Enhanced version
available as

<RelatedProduct> is an 'enhanced' version of <Product>, Tuotteesta on rikastettu versio
with additional content. Typically used to link an
enhanced e-book to its original 'unenhanced' equivalent,
but not specifically limited to linking e-books - for
example, may be used to link illustrated and nonillustrated print books. <Product> and <RelatedProduct>
should share the same <ProductForm>

Esim. rikastettu sähkökirja tai
kuvitettu laitos.

13

29

Basic version available
as

<RelatedProduct> is a basic version of <Product>
Tuotteesta on perusversio
(reciprocal of code 28). <Product> and <RelatedProduct>
should share the same <ProductForm>

Esim. rikastetun sähkökirjan tai
kuvitetun laitoksen perusversio.

13

Aikamääreen muoto

X.8

0

55

Date format

Tuotetietueessa kuvaillusta
tuotteesta on olemassa
näköispainos.

9

Painetun julkaisun
elektroninen vastine

9

00

YYYYMMDD

Year month day (default)

VVVVKKPP

Vuosi, kuukausi, päivä (oletus)

0

01

YYYYMM

Year and month

VVVVKK

Vuosi ja kuukausi

0

02

YYYYWW

Year and week number

VVVVvk

Vuosi ja viikko

0

03

YYYYQ

Year and quarter (Q = 1, 2, 3, 4)

VVVVQ

Vuosi ja vuosineljännes (Q = 1, 2, 3,
4)

0

173

04

YYYYS

Year and season (S = 1, 2, 3, 4, with 1 = Spring )

VVVVS

Vuosi ja vuodenaika
S=
1 (= Kevät),
2 (= Kesä),
3 (= Syksy),
4 (= Talvi)

1

05

YYYY

Year

VVVV

Vuosi

1

12

Text string

For complex, approximate or uncertain dates

Tekstiä

1

13

YYYYMMDDThhmm

Exact time. Use ONLY when exact times with
hour/minute precision are relevant. By default, time is
local to the sender. Alternatively, the time may be
suffixed with an optional Z for UTC times, or with + or
- and an hhmm timezone offset from UTC.

VVVVKKPPTttmm

17

14

YYYYMMDDThhmmss

Exact time. Use ONLY when exact times with second
VVVVKKPPTttmmss
precision are relevant. By default, time is local to the
sender. Alternatively, the time may be suffixed with an
optional Z for UTC times, or with + or - and an hhmm
timezone offset from UTC

57

17

Unpriced item type code

Hinnattoman tuotteen
tyyppi

P.26.42

0

01

Free of charge

Ilmainen

0

02

Price to be announced

Hinta ilmoitetaan myöhemmin

0
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03

Not sold separately

04

Contact supplier

58

Ei myydä erikseen

May be used for books that do not carry a
recommended retail price, when an ONIX file is
broadcast rather than sent one-to-one to a single
trading partner; or for digital products offered on
subscription or with pricing which is too complex to
specify in ONIX

Price type code

1

Asiakaskohtainen hinta

Koodia voidaan käyttää kun tietue
lähetetään useille vastaanottajille,
eikä tuotteelle anneta
suositushintaa.

4

Hintatyyppi

P.26.43

0

01

RRP excluding tax

RRP excluding any sales tax or value-added tax

Suositushinta, veroton

Kustantajan määrittämä
suositushinta, veroton.

0

02

RRP including tax

RRP including sales or value-added tax if applicable

Suositushinta, verollinen

Kustantajan määrittämä
suositushinta, verollinen.

0

05

Supplier s net price
excluding tax

Unit price charged by supplier to reseller excluding any
sales tax or value-added tax: goods for retail sale

Nettohinta, veroton

Kustantajan määrittämä nettohinta,
josta ei anneta alennusta, veroton.

0

07

Supplier s net price
including tax

Unit price charged by supplier to reseller including any
Nettohinta, verollinen
sales tax or value-added tax if applicable: goods for retail
sale

Kustantajan määrittämä nettohinta,
josta ei anneta alennusta,
verollinen.

8

08

Supplier s alternative
net price excluding tax

Unit price charged by supplier to a specified class of
reseller excluding any sales tax or value-added tax:
goods for retail sale (this value is for use only in
countries, eg Finland, where trade practice requires two
different net prices to be listed for different classes of
resellers, and where national guidelines specify how the
code should be used)

Kentässä P.26.5 Välittäjän nimi
8
(<SupplierName>) ilmoitetun
myyjän veroton myyntihinta, josta
vähennetään asiakkaan mahdollinen
alennus. Myyjä voi olla joko
kustantaja, välittäjä tai jälleenmyyjä
(kuluttajahinta).

Myyntihinta, veroton
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09

Supplier s alternative
net price including tax

Unit price charged by supplier to a specified class of
Myyntihinta, verollinen
reseller including any sales tax or value-added tax: goods
for retail sale (this value is for use only in countries, eg
Finland, where trade practice requires two different net
prices to be listed for different classes of resellers, and
where national guidelines specify how the code should
be used)

11

Special sale RRP
excluding tax

Special sale RRP excluding any sales tax or value-added
Tarjoushinta, veroton
tax. Note 'special sales' are sales where terms and
conditions are different from
normal trade sales, when for example products that are
normally sold on a sale-or-return basis are sold on firmsale terms or where a particular product is tailored for a
specific retail outlet (often termed a premium product).
Further details of the modified terms and conditions
should be given in <PriceTypeDescription>.

0

12

Special sale RRP
including tax

Special sale RRP including sales or value-added tax if
applicable

0
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Price type qualifier

Kentässä P.26.5 Välittäjän nimi
8
(<SupplierName>) ilmoitetun
myyjän verollinen myyntihinta, josta
vähennetään asiakkaan mahdollinen
alennus. Myyjä voi olla joko
kustantaja, välittäjä tai jälleenmyyjä
(kuluttajahinta).

Tarjoushinta, verollinen

Hintatyypin tarkenne

01

Member/subscriber
price

Price applies to a designated group membership

Jäsenhinta

03

Reduced price
applicable when the
item is purchased as
part of a set (or series,
or collection)

Use in cases where there is no combined price, but a
lower price is offered for each part if the whole set /
series / collection is purchased (either at one time, as
part of a continuing commitment, or in a single
purchase)

Paketin tai sarjan osan
alennettu hinta

P.26.44

0
0

Kun paketilla tai sarjalla ei ole
13
yhteishintaa vaan alennettu hinta on
voimassa kun ostetaan koko sarja
kerrallaan tai jatkuvana tilauksena.
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62

05

Consumer price

Price for individual consumer sale only

09

Linked price

Price requires purchase with, or of proof of ownership of Linkitetty hinta
another product. Further details of ownership
requirements must be given in <PriceTypeDescription>.

0

Tax rate, coded

0

S

64

Kuluttajahinta

11

Hinta edellyttää toisen tuotteen
hankkimista tai omistamista.
Lisätietoja pitää ilmoittaa kentässä
P.26.45 Hintakuvaus

21

Arvonlisäverokoodi
Standard rate

Publishing status

Normaali arvonlisävero

Käytetään Suomessa

Tuotteen tila

P.20.1

2

01

Cancelled

The product was announced, and subsequently
Ilmestyminen peruuntunut
abandoned; the <PublicationDate> element must not be
sent.

Tuote on tarjottu, mutta sen
ilmestyminen on peruuntunut.
Ilmestymispäivämäärää ei merkitä

2

02

Forthcoming

Not yet published, must be accompanied by expected
date in <PublicationDate>.

Uutuus, ei vielä ilmestynyt

Ilmestymispäivämäärä-kenttään
merkitään todennäköinen
ilmestymispäivämäärä

2

03

Postponed indefinitely

The product was announced, and subsequently
postponed with no expected publication date; the
<Publication Date> element (ONIX 2.1), or its equivalent
as a date composite in ONIX 3.0, must not be sent.

Ilmestyminen siirtynyt

Tuote on jo kerran tarjottu, mutta
ilmestyminen on siirtynyt esim.
seuraavalle kaudelle tai
myöhempään ajankohtaan. Tuote
tarjotaan aikanaan uudestaan.
Ilmestymispäivämäärää ei merkitä.

2

04

Active

The product was published, and is still active in the
sense that the publisher will accept orders for it, though

Saatavana / Tilattavissa

Tuote on ilmestynyt ja kustantaja
vastaanottaa tilauksia. Tarkempaa

2

177

it may or may not be immediately available, for which
see <SupplyDetail>.

tietoa saatavuudesta ryhmän P.26
Välittäjä ja kaupalliset tiedot
kentissä.
Jos tällä koodilla ilmoitetaan uuden
painoksen ilmestymisestä/
tilausmahdollisuudesta, listalta 65
on käytettävä koodia 32 (Uusi
painos tulossa), sekä ilmoitettava
uuden painoksen
ilmestymispäivämäärä
Ilmestymisaika-ryhmässä
(<PublishingDate>).

05

No longer our product

Ownership of the product has been transferred to
another publisher (with details of acquiring publisher if
possible in PR.19 (ONIX 2.1) OR P.19 (ONIX 3.0)).

Ei enää valikoimassamme

Tuotteen omistajuus on siirtynyt
toiselle kustantajalle (jos
mahdollista uusi kustantaja tulisi
ilmoittaa).

06

Out of stock indefinitely

The product was active, but is now inactive in the sense
that (a) the publisher cannot fulfil orders for it, though
stock may still be available elsewhere in the supply
chain, and (b) there are no current plans to bring it back
into stock. Use this code for reprint under
consideration . Code 06 does not specifically imply that
returns are or are not still accepted.

Painos loppunut toistaiseksi

Tuote loppunut toistaiseksi. Tämä
2
koodi välitetään kun painos on
loppunut, eikä kustantajalla ole vielä
tietoa otetaanko uusi painos vai ei.
Tuotteen tila -koodi tarkentuu
myöhemmin joko
07 = Loppuunmyyty tai 04 =
Saatavana/Tilattavissa
04-koodin kanssa on käytettävä
listalta 65 koodia 32 (Uusi painos
tulossa) sekä ilmoitettava uuden
painoksen ilmestymispäivämäärä
ryhmässä Ilmestymisaika
(<PublishingDate>).
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2

07

Out of print

The product was active, but is now permanently inactive Loppuunmyyty
in the sense that (a) the publisher will not accept orders
for it, though stock may still be available elsewhere in
the supply chain, and (b) the product will not be made
available again under the same ISBN. Code 07 normally
implies that the publisher will not accept returns beyond
a specified date.

Tuote loppunut.
2
Kustantaja ei ota vastaan tilauksia.
Tuotetta voi kuitenkin olla saatavana
esim. välittäjällä. Uusintapainosta
(sama ISBN) ei tulla ottamaan. Koodi
07 normaalisti tarkoittaa, ettei
kustantaja ota vastaan palautuksia
tietyn ajankohdan jälkeen.

15

Recalled

Recalled for reasons of consumer safety

Poistettu myynnistä

Kuluttajaturvallisuussyistä

15

16

Temporarily
withdrawn from sale

Withdrawn temporarily, typically for quality or technical
reasons. In
ONIX 3.0, must be accompanied by expected availability
date coded 22 within the <PublishingDate> composite,
except in exceptional circumstances where no date is
known.

Poistettu myynnistä
väliaikaisesti

Poistettu myynnistä väliaikaisesti
tuotteen laatuun liittyvistä syistä.
Jos myyntiinpalautuspäivämäärä on
tiedossa, se pitää ilmoittaa kentässä
P.20.5 Päivämäärä (<Date>).
Kenttään P.20.3 Ilmestymisajan
tyyppi (<PublishingDateRole>) tulee
koodi 22.

15

17

Permanently withdrawn
from sale

Withdrawn permanently from the market. Effectively
synonymous with 'Out of print' (code 07), but specific to
downloadable and online digital products (where no
stock would remain in the supply chain).

Poistettu myynnistä
(digitaalinen julkaisu)

Digitaalinen julkaisu on poistettu
pysyvästi myynnistä.

21

Tuotteen saatavuus

P.26.17

2

65

Product availability
01

Cancelled

Cancelled: product was announced, and subsequently
abandoned

Ilmestyminen peruuntunut

2

179

10

Not yet available

Not yet available (requires <ExpectedShipDate>, except
in exceptional circumstances where no date is known)

Uutuus, ei vielä ilmestynyt

2

11

Awaiting stock

Not yet available, but will be a stock item when available Tulossa varastoon
(requires <ExpectedShipDate>, except in exceptional
circumstances where no date is known). Used
particularly for imports which have been published in
the country of origin but have not yet arrived in the
importing country.

12

Not yet available, will be Not yet available, to be published as print-on-demand
POD
only. May apply either to a POD successor to an existing
conventional edition, when the successor will be
published under a different ISBN (normally because
different trade terms apply); or to a title that is being
published as a POD original.

Tulossa, POD

20

Available

Available from us (form of availability unspecified).

Saatavana, digitaalinen julkaisu Voidaan käyttää digitaalisista
julkaisuista.

2

21

In stock

Available from us as a stock item

Saatavana, varastotuote

2

22

To order

Available from us as a non-stock item, by special order

Saatavana, hankintatuote

23

POD

Available from us by print-on-demand

Saatavana, POD

Saatavana POD-kirjana.

30

Temporarily unavailable

Temporarily unavailable: temporarily unavailable from
us (reason unspecified) (requires expected date, either

Tilapäisesti ei saatavana

Syytä ei määritelty
2
Tuotetta on varastossa, mutta sitä ei

Esim. varastotuote loppunut
tilapäisesti välittäjältä, tilattu
kustantajalta.

2

Julkaisu ei ole vielä saatavana, mutta 5
tulossa tarvepainatteena. Voidaan
käyttää sekä julkaisusta, joka
julkaistaan vain tarvepainatteena,
että julkaisusta, joka on ensin
julkaistu perinteisesti painettuna, ja
sen jälkeen tarvepainatteena eri
ISBN-tunnuksella.

Kustantajat käyttävät ensisijaisesti
tätä koodia saatavana olevista
tuotteista.

2

10
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as <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) or as <SupplyDate>
with <SupplyDateRole> coded '08' (ONIX 3.0), except in
exceptional circumstances where no date is known)

myydä toistaiseksi. Syynä voi olla
esim. inventointitila, yksinmyynti
jollekin asiakkaalle, varaus
alennusmyyntiin tms.

31

Out of stock

Stock item, temporarily out of stock (requires expected
date, either as <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) or as
<SupplyDate> with <SupplyDateRole> coded '08' (ONIX
3.0), except in exceptional circumstances where no date
is known)

Loppunut varastosta

32

Reprinting

Temporarily unavailable, reprinting (requires expected
date, either as <ExpectedShipDate> (ONIX 2.1) or as
<SupplyDate> with <SupplyDateRole> coded '08' (ONIX
3.0), except in exceptional circumstances where no date
is known)

Uusi painos tulossa

34

Temporarily
withdrawn from sale

May be for quality or technical reasons. Requires
Poistettu myynnistä
expected availability date, either as <ExpectedShipDate> väliaikaisesti
(ONIX 2.1) or as <SupplyDate> with <SupplyDateRole>
coded 08 (ONIX 3.0), except in exceptional
circumstances where no date is known.

Poistettu myynnistä väliaikaisesti
tuotteen laatuun liittyvistä syistä.
Jos myyntiinpalautuspäivämäärä on
tiedossa, se pitää ilmoittaa kentässä
P.26.20 Päivämäärä (<Date>).
Kenttään P.26.18 Päivämäärän
tyyppi (<SupplyDateRole>) tulee
koodi 08.

15

40

Not available (reason
unspecified)

Not available from us (for any reason)

Kyseessä esimerkiksi loppuunmyyty
tuote, kirjakerhopainos tai
ilmestymisen siirtyminen
myöhempään kauteen, jolloin
kustantaja tarjoaa kirjan uudestaan.
Tuotteen tila on määriteltävä
tarkemmin koodilistalla 64.

13

Ei saatavana

Painos loppunut toistaiseksi.

2

2
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41

Not available, replaced
by new product

43

Ei saatavana, korvattu toisella
tuotteella

Korvaava tuote ilmoitetaan
ryhmässä P.23 Liitännäistuotteet.

2

No longer supplied by us Identify new supplier in <NewSupplier> if possible

Ei kauttamme

Uuden välittäjän tiedot voidaan
ilmoittaa Uusi välittäjä -ryhmässä
(<NewSupplier>).

2

44

Apply direct

Not available to trade, apply direct to publisher

Vain kustantajalta

Ei saatavana (vähittäis)myyntiin, ota
yhteys kustantajaan.

2

45

Not sold separately

Must be bought as part of a set (identify set in
<RelatedProduct>)

Ei myydä erikseen

Saatavana vain paketin osana.
Paketti määriteltävä
Liitännäistuotteet-ryhmässä
(<RelatedProduct>).

2

48

Not available, replaced
by POD

Out of print, but a print-on-demand edition is or will be Ei saatavana, korvattu PODavailable under a different ISBN. Use only when the POD tuotteella
successor has a different ISBN, normally because
different trade terms apply.

Käytetään kun korvaava POD-tuote
ilmestyy eri ISBN-tunnuksella.
Korvaava POD-tuote ilmoitetaan
ryhmässä P.23 Liitännäistuotteet.

5

51

Not available, publisher
indicates OP

This product is unavailable, no successor product or
Loppuunmyyty
alternative format is available or planned. Use this code
only when the publisher has indicated the product is out
of print.

99

Contact supplier

Availability not known to sender

68
00

This product is unavailable, but a successor product or
edition is or will be available from us (identify successor
in <RelatedProduct>)

13

Ota yhteyttä kustantajaan

Kustantajan saatavuus ei ole
lähettäjän tiedossa.

2

Market publishing status

Tuotteen tila markkinaalueella

P.25.12

3

Unspecified

Määrittelemätön

Käytetään aina tätä koodia
suomalaisessa ONIX-sovelluksessa.

3

Status is not specified (as distinct from unknown): the
default if the <MarketPublishingStatus> element is not
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sent.

70

Stock quantity code type

Varastotilanteen
järjestelmän tyyppi

Proprietary

Oma

Sales restriction type code

Myyntirajoituksen tyyppi

P.21.11

1

01

Retailer exclusive / own
brand

For sale only through designated retailer. Retailer must
be identified or named in an instance of the
<SalesOutlet> composite. Use only when it is not
possible to assign the more explicit code 04 or 05.

Yksinmyynnissä

Tietyn vähittäismyyjän
yksinmyynnissä. Myyjä ilmoitettava
kentässä Myyjä (P.21.15).

1

06

Library edition

For sale to libraries only; not for sale through retail trade Kirjaston versio

Tuote on tarkoitettu myytäväksi
ainoastaan kirjastoihin.

6

07

Schools only edition

For sale directly to schools only; not for sale through
retail trade

Tuote tarkoitettu myytäväksi
ainoastaan kouluille.

8

09

Not for sale to libraries

Expected to apply in particular to digital products for
Ei kirjastomyyntiin
consumer sale where the publisher does not permit the
product to be supplied to libraries who provide an ebook
loan service.

11

Retailer exception

Not for sale through designated retailer. Retailer must
be identified or named in an instance of the
<SalesOutlet> composite.

01

71

72

Thesis type code

Koulun versio

P.26.33

6

6

11

Jälleenmyyjärajoitus

Myyjä ilmoitettava Tuotteen myyjä
-ryhmässä (<SalesOutlet>).

23

Opinnäytteen tyyppi

P.6.9

1
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02

Dissertationsschrift

Doctoral thesis

Väitöskirja

1

05

Diplomarbeit

Diploma degree thesis

Diplomityö

1

07

Masterarbeit

Masters degree thesis

Pro gradu -työ

9

74

Language code - ISO 639-2/B

Kielikoodi

H.17, P.7.3, P.7.4, P.10.2, X.9

aar

Afar

afar

0

abk

Abkhaz

abhaasi

0

ace

Achinese

aceh

0

ach

Acoli

atsoli

0

ada

Adangme

adangme

0

ady

Adygei

adyge

0

afa

Afroasiatic languages

collective name

afroaasialaiset kielet

0

afh

Afrihili

artificial language

afrihili

keinotekoinen kieli

0

0
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afr

Afrikaans

afrikaans

0

ain

Ainu

ainu

5

aka

Akan

akan

0

akk

Akkadian

akkadi

0

alb

Albanian

albania

0

ale

Aleut

aleutti

0

alg

Algonquian languages

algonkin-kielet

0

alt

Southern Altai

altai

5

amh

Amharic

amhara

0

ang

English, Old (ca. 4501100)

muinaisenglanti (n. 450-1100)

0

anp

Angika

angika

7

apa

Apache languages

apassikielet

0

collective name

collective name
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ara

Arabic

arabia

0

arc

Official Aramaic;
Imperial Aramaic (700300 BCE)

aramea

0

arg

Aragonese

aragonia

0

arm

Armenian

armenia

0

arn

Mapudungun; Mapuche

araukaani

0

arp

Arapaho

arapaho

0

art

Artificial languages

keinotekoiset kielet

0

arw

Arawak

arawak

0

asm

Assamese

assami

0

ast

Asturian; Bable;
Leonese; Asturleonese

asturia

0

ath

Athapascan languages

athabasca-kielet

0

collective name

collective name
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aus

Australian languages

ava

collective name

australialaiset kielet

0

Avaric

avaari

0

ave

Avestan

avesta

0

awa

Awadhi

awadhi

0

aym

Aymara

aimara

0

aze

Azerbaijani

azeri

0

bad

Banda languages

collective name

bandakielet

0

bai

Bamileke languages

collective name

bamileke-kielet

0

bak

Bashkir

baskiiri

0

bal

Baluchi

belutsi

0

bam

Bambara

bambara

0

ban

Balinese

bali

0
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baq

Basque

baski

0

bas

Basa

basa

0

bat

Baltic languages

balttilaiset kielet

0

bej

Beja; Bedawiyet

bedza

0

bel

Belarusian

valkovenäjä

0

bem

Bemba

bemba

0

ben

Bengali

bengali

0

ber

Berber languages

berberikielet

0

bho

Bhojpuri

bhodzpuri

0

bih

Bihari languages

biharikielet

0

bik

Bikol

bikol

0

bin

Bini; Edo

bini

0

collective name

collective name

collective name
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bis

Bislama

bislama

0

bla

Siksika

mustajalka

0

bnt

Bantu languages

bantukielet

0

bos

Bosnian

bosnia

0

bra

Braj

bradz

0

bre

Breton

bretoni

0

btk

Batak languages

batakkielet

0

bua

Buriat

burjaatti

0

bug

Buginese

bugi

0

bul

Bulgarian

bulgaria

0

bur

Burmese

burma

0

byn

Blin; Bilin

bilin

4

collective name

collective name

189

cad

Caddo

caddo

0

cai

Central American Indian
languages

Keski-Amerikan intiaanikielet

0

car

Galibi Carib

karibi

0

cat

Catalan

katalaani

0

cau

Caucasian languages

kaukasialaiset kielet

0

ceb

Cebuano

cebuano

0

cel

Celtic languages

kelttiläiset kielet

0

cha

Chamorro

tša orro

0

chb

Chibcha

tši tša

0

che

Chechen

tšetšee i

0

chg

Chagatai

tšagatai

0

chi

Chinese

kiina

0

collective name

collective name

collective name
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chk

Chuukese (Truk)

chuuk

0

chm

Mari

mari

0

chn

Chinook jargon

chinook-jargon

0

cho

Choctaw

choctaw

0

chp

Chipewyan; Dene Suline

chipewyan

0

chr

Cherokee

cherokee

0

chu

Church Slavic; Old
Slavonic; Church
Slavonic; Old Bulgarian;
Old Church Slavonic

kirkkoslaavi

0

chv

Chuvash

tšu assi

0

chy

Cheyenne

cheyenne

0

cmc

Chamic languages

tša kielet

0

cop

Coptic

kopti

0

collective name
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cor

Cornish

korni

0

cos

Corsican

korsika

0

cpe

Creoles and pidgins,
English-based

collective name

englantiin perustuvat kreoli- ja
pidgin-kielet

0

cpf

Creoles and pidgins,
French-based

collective name

ranskaan perustuvat kreoli- ja
pidgin-kielet

0

cpp

Creoles and pidgins,
Portuguese-based

collective name

portugaliin perustuvat kreolija pidgin-kielet

0

cre

Cree

cree

0

crh

Crimean Turkish;
Crimean Tatar

krimintataari

0

crp

Creoles and pidgins

kreoli- ja pidgin-kielet

0

csb

Kashubian

kašu i

4

cus

Cushitic languages

kuušilaiset kielet

0

cze

Czech

tšekki

0

dak

Dakota

dakota

0

collective name

collective name
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dan

Danish

tanska

0

dar

Dargwa

dargi

0

day

Land Dayak languages

land-dajakki-kielet

0

del

Delaware

delaware

0

den

Slave (Athapascan)

slevi

0

dgr

Dogrib

dogrib

0

din

Dinka

dinka

0

div

Divehi; Dhivehi;
Maldivian

divehi

0

doi

Dogri

dogri

0

dra

Dravidian languages

dravidakielet

0

dsb

Lower Sorbian

alasorbi

4

dua

Duala

duala

0

collective name

collective name
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dum

Dutch, Middle (ca. 10501350)

keskihollanti

0

dut

Dutch; Flemish

hollanti

0

dyu

Dyula

djula

0

dzo

Dzongkha

dzongkha

0

efi

Efik

efik

0

egy

Egyptian (Ancient)

muinaisegypti

0

eka

Ekajuk

ekajuk

0

elx

Elamite

elami

0

eng

English

englanti

0

enm

English, Middle (11001500)

keskienglanti

0

epo

Esperanto

est

Estonian

artificial language

esperanto

keinotekoinen kieli

0

viro

0

194

ewe

Ewe

ewe

0

ewo

Ewondo

ewondo

0

fan

Fang

fang

0

fao

Faroese

fääri

0

fat

Fanti

fanti

0

fij

Fijian

fidži

0

fil

Filipino; Pilipino

filipino

4

fin

Finnish

suomi

0

fiu

Finno-Ugrian languages

suomalais-ugrilaiset kielet

0

fkv

Kvensk

kveeni

24

fon

Fon

fon

0

fre

French

ranska

0

collective name
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frm

French, Middle (ca.
1400-1600)

keskiranska (n. 1400-1600)

0

fro

French, Old (ca. 8421400)

muinaisranska (n. 842-1400)

0

frr

Northern Frisian

pohjoisfriisi

7

frs

Eastern Frisian

itäfriisi

7

fry

Western Frisian

länsifriisi

7

ful

Fulah

fulani

0

fur

Friulian

friuli

0

gaa

Gã

ga

0

gay

Gayo

gajo

0

gba

Gbaya

gbaja

0

gem

Germanic languages

germaaniset kielet

0

geo

Georgian

georgia

0

collective name
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ger

German

saksa

0

gez

Ethiopic (Ge'ez)

ge ez

0

gil

Gilbertese

kiribati

0

gla

Scottish Gaelic

gaeli

0

gle

Irish

iiri

0

glg

Galician

galicia

0

glv

Manx

manksi

0

gmh

German, Middle High
(ca. 1050-1500)

keskiyläsaksa (n. 1050-1500)

0

goh

German, Old High (ca.
750-1050)

muinaisyläsaksa (n. 750-1050)

0

gon

Gondi

gondi

0

gor

Gorontalo

gorontalo

0

got

Gothic

gootti

0
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grb

Grebo

grebo

0

grc

Greek, Ancient (to 1453)

muinaiskreikka (-1453)

0

gre

Greek, Modern (1453-)

kreikka (1453-)

0

grn

Guarani

guarani

0

gsw

Swiss German;
Alemannic

sveitsinsaksa

7

guj

Gujarati

gudžarati

0

gwi

Gwich'in

g itši

0

hai

Haida

haida

0

hat

Haitian French Creole

haiti

0

hau

Hausa

hausa

0

haw

Hawaiian

havaiji

0

heb

Hebrew

heprea

0
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her

Herero

herero

0

hil

Hiligaynon

hiligaino

0

him

Himachali languages

hi atšalikielet

0

hin

Hindi

hindi

0

hit

Hittite

heetti

0

hmn

Hmong

hmong

0

hmo

Hiri Motu

hiri-motu

0

hrv

Croatian

kroatia

10

hsb

Upper Sorbian

yläsorbi

4

hun

Hungarian

unkari

0

hup

Hupa

hupa

0

iba

Iban

iban

0

collective name
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ibo

Igbo

igbo

0

ice

Icelandic

islanti

0

ido

Ido

iii

Sichuan Yi; Nuosu

ijo

Ijo languages

iku

Inuktitut

ile

Interlingue; Occidental

ilo

Iloko

ina

Interlingua
(International Auxiliary
Language Association)

artificial language

interlingua

inc

Indic languages

collective name

indoarjalaiset kielet

0

ind

Indonesian

indonesia

0

artificial language

collective name

artificial language

ido

keinotekoinen kieli

0

sichuanin-yi

0

idžokielet

0

inuktitut

0

interlingue

keinotekoinen kieli

0

iloko

0

keinotekoinen kieli

0
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ine

Indo-European
languages

inh

collective name

indoeurooppalaiset kielet

0

Ingush

i guuši

0

ipk

Inupiaq

inupiaq

0

ira

Iranian languages

collective name

iranilaiset kielet

0

iro

Iroquoian languages

collective name

irokeesikielet

0

ita

Italian

italia

0

jav

Javanese

jaava

0

jbo

Lojban

lojban

4

jpn

Japanese

japani

0

jpr

Judeo-Persian

juutalaispersia

0

jrb

Judeo-Arabic

juutalaisarabia

0

kaa

Kara-Kalpak

karakalpakki

0
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kab

Kabyle

kabyyli

0

kac

Kachin; Jingpho

katši

0

kal

Kalâtdlisut; Greenlandic

kalaallisut, grönlanti

0

kam

Kamba

kamba

0

kan

Kannada

kannada

0

kar

Karen languages

karenkielet

0

kas

Kashmiri

kaš iri

0

kau

Kanuri

kanuri

0

kaw

Kawi

kavi

0

kaz

Kazakh

kazakki

0

kbd

Kabardian (Circassian)

kabardi

0

kha

Khasi

khasi

0

collective name
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khi

Khoisan languages

khm

collective name

khoisankielet

0

Central Khmer

keskikhmer

0

kho

Khotanese; Sakan

khotani

0

kik

Kikuyu; Gikuyu

kikuju

0

kin

Kinyarwanda

ruanda

0

kir

Kirghiz; Kyrgyz

kirgiisi

0

kmb

Kimbundu

kimbundu

0

kok

Konkani

konkani

0

kom

Komi

komi

0

kon

Kongo

kongo

0

kor

Korean

korea

0

kos

Kusaiean (Caroline
Islands)

kosrae

0
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kpe

Kpelle

kpelle

0

krc

Karachay-Balkar

karatšai-balkaari

4

krl

Karelian

karjala

7

kro

Kru languages

kru-kielet

0

kru

Kurukh

kurukh

0

kua

Kuanyama

kuanjama

0

kum

Kumyk

kumykki

0

kur

Kurdish

kurdi

0

kut

Kutenai

kutenai

0

lad

Ladino

ladino

0

lah

Lahnda

lahnda

0

lam

Lamba

lamba

0

collective name
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lao

Lao

lao

0

lat

Latin

latina

0

lav

Latvian

latvia

0

lez

Lezgian

lezgi

0

lim

Limburgish

limburg

0

lin

Lingala

lingala

0

lit

Lithuanian

liettua

0

lol

Mongo-Nkundu

mongo

0

loz

Lozi

lozi

0

ltz

Luxembourgish;
Letzeburgesch

luxemburg

0

lua

Luba-Lulua

luluanluba

0

lub

Luba-Katanga

katanganluba

0
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lug

Ganda

ganda

0

lui

Luiseño

luiseño

0

lun

Lunda

lunda

0

luo

Luo (Kenya and
Tanzania)

luo

0

lus

Lushai

lusai

0

mac

Macedonian

makedonia

0

mad

Madurese

madura

0

mag

Magahi

magahi

0

mah

Marshallese

marshall

0

mai

Maithili

maithili

0

mak

Makasar

makassar

0

mal

Malayalam

malajalam

0
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man

Mandingo

mandingo

0

mao

Maori

maori

0

map

Austronesian languages

austronesialaiset kielet

0

mar

Marathi

marathi

0

mas

Masai

maasai

0

may

Malay

malaiji

0

mdf

Moksha

okša

4

mdr

Mandar

mandar

0

men

Mende

mende

0

mga

Irish, Middle (ca. 11001550)

keski-iiri (n. 1100-1550)

0

mic

Mi'kmaq; Micmac

micmac

0

min

Minangkabau

minangkabau

0

collective name
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mis

Uncoded languages

luokittelemattomat kielet

0

mkh

Mon-Khmer languages

mon-khmer-kielet

0

mlg

Malagasy

malagassi

0

mlt

Maltese

malta

0

mnc

Manchu

a tšu

0

mni

Manipuri

manipuri

0

mno

Manobo languages

manobokielet

0

moh

Mohawk

mohawk

0

mol

Moldavian; Moldovan

mon

Mongolian

mongoli

0

mos

Mooré; Mossi

mossi

0

mul

Multiple languages

monia kieliä

0

collective name

collective name

DEPRECATED - use rum

10
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mun

Munda languages

mus

collective name

mundakielet

0

Creek

creek

0

mwl

Mirandese

mirandeesi

4

mwr

Marwari

marwari

0

myn

Mayan languages

mayakielet

0

myv

Erzya

ersä

4

nah

Nahuatl languages

collective name

nahuatlkielet

0

nai

North American Indian
languages

collective name

pohjoisamerikkalaiset
intiaanikielet

0

nap

Neapolitan

napoli

0

nau

Nauruan

nauru

0

nav

Navajo

navajo

0

nbl

Ndebele, South

etelä-ndebele

0

collective name
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nde

Ndebele, North

pohjois-ndebele

0

ndo

Ndonga

ndonga

0

nds

Low German; Low Saxon

alasaksa

0

nep

Nepali

nepali

0

new

Newari; Nepal Bhasa

newari

0

nia

Nias

nias

0

nic

Niger-Kordofanian
languages

nigeriläis-kongolaiset kielet

0

niu

Niuean

niue

0

nno

Norwegian Nynorsk

norjan nynorsk

5

nob

Norwegian Bokmål

norjan bokmål

5

nog

Nogai

nogai

0

non

Old Norse

muinaisnorja

0

collective name
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nor

Norwegian

norja

0

nqo

N'Ko

n'ko

7

nso

Pedi; Sepedi; Northern
Sotho

pohjoissotho

0

nub

Nubian languages

nubialaiset kielet

0

nwc

Classical Newari; Old
Newari; Classical Nepal
Bhasa

klassinen newari

4

nya

Chichewa; Chewa;
Nyanja

nym

collective name

ja dža

0

Nyamwezi

nyamwezi

0

nyn

Nyankole

nyankole

0

nyo

Nyoro

nyoro

0

nzi

Nzima

nzima

0

oci

Occitan (post 1500)

oksitaani (1500-)

0
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oji

Ojibwa

odži

a

ori

Oriya

orija

0

orm

Oromo

oromo

0

osa

Osage

osage

0

oss

Ossetian; Ossetic

osseetti

0

ota

Turkish, Ottoman

osmani (1500-1928)

0

oto

Otomian languages

collective name

otomikielet

0

paa

Papuan languages

collective name

papualaiskielet

0

pag

Pangasinan

pangasinan

0

pal

Pahlavi

pahlavi

0

pam

Pampanga;
Kapampangan

pampanga

0

pan

Panjabi

pa dža i

0

0
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pap

Papiamento

papiamentu

0

pau

Palauan

palau

0

peo

Old Persian (ca. 600-400
B.C.)

muinaispersia (n. 600-400 eKr.)

0

per

Persian

farsi

0

phi

Philippine languages

filippiiniläiskielet

0

phn

Phoenician

foinikia

0

pli

Pali

paali

0

pol

Polish

puola

0

pon

Ponapeian

pohnpei

0

por

Portuguese

portugali

0

pra

Prakrit languages

prakritkielet

0

pro

Provençal (to
1500);Occitan, Old (to

muinaisprovensaali (-1500)

0

collective name

collective name

213

1500)

paštu

pus

Pushto; Pashto

qar

Aranés

ONIX local code

6

qav

Valencian

ONIX local code

5

que

Quechua

ketšua

0

raj

Rajasthani

radžasta i

0

rap

Rapanui

rapanui

0

rar

Rarotongan; Cook
Islands Maori

rarotonga

0

roa

Romance languages

romaaniset kielet

0

roh

Romansh

retoromaani

0

rom

Romany

romani

0

rum

Romanian

romania

0

collective name

0
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run

Rundi

rundi

0

rup

Aromanian; Arumanian;
Macedo-Romanian

aromania

5

rus

Russian

venäjä

0

sad

Sandawe

sandawe

0

sag

Sango

sango

0

sah

Yakut

jakuutti

0

sai

South American Indian
languages

collective name

eteläamerikkalaiset
intiaanikielet

0

sal

Salishan languages

collective name

sališilaiset kielet

0

sam

Samaritan Aramaic

samarianaramea

0

san

Sanskrit

sanskrit

0

sas

Sasak

sasak

0

sat

Santali

santali

0
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scc

Serbian

DEPRECATED - use srp

10

scn

Sicilian

sisilia

4

sco

Scots (lallans)

skotti

0

scr

Croatian

sel

Selkup

sem

Semitic languages

sga

Irish, Old (to 1100)

sgn

Sign languages

shn

DEPRECATED - use hrv

10

selkuppi

0

seemiläiset kielet

0

muinaisiiri (-1100)

0

viittomakielet

0

Shan

shan

0

sid

Sidamo

sidamo

0

sin

Sinhala; Sinhalese

sinhala

0

sio

Siouan languages

siouxkielet

0

collective name

collective name

collective name
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sit

Sino-Tibetan languages

collective name

sinotiibetiläiset kielet

0

sla

Slavic languages

collective name

slaavilaiset kielet

0

slo

Slovak

slovakki

0

slv

Slovenian

sloveeni

0

sma

Southern Sami

saame, etelä-

eteläsaame

0

sme

Northern Sami

saame, pohjois-

pohjoissaame

0

smi

Sami languages

smj

Lule Sami

saame, luulajan-

luulajansaame

0

smn

Inari Sami

saame, inarin-

inarinsaame

0

smo

Samoan

samoa

sms

Skolt Sami

saame, koltan

sna

Shona

šo a

collective name

saamelaiskielet

0

0

koltansaame

0

0

217

snd

Sindhi

sindhi

0

snk

Soninke

soninke

0

sog

Sogdian

sogdi

0

som

Somali

somali

0

son

Songhai languages

songhaikielet

0

sot

Sotho; Sesotho

eteläsotho

0

spa

Spanish

espanja

0

srd

Sardinian

sardi

0

srn

Sranan Tongo

sranan

7

srp

Serbian

serbia

10

srr

Serer

serer

0

ssa

Nilo-Saharan languages

niililäis-saharalaiset kielet

0

collective name

collective name
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ssw

Swazi; Swati

swazi

0

suk

Sukuma

sukuma

0

sun

Sundanese

sunda

0

sus

Susu

susu

0

sux

Sumerian

sumeri

0

swa

Swahili

swahili

0

swe

Swedish

ruotsi

0

syc

Classical Syriac

muinaissyyria

8

syr

Syriac

syyria

0

tah

Tahitian

tahiti

0

tai

Tai languages

thaikielet

0

tam

Tamil

tamili

0

collective name
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tat

Tatar

tataari

0

tel

Telugu

telugu

0

tem

Temne; Time

temne

0

ter

Terena

tereno

0

tet

Tetum

tetum

0

tgk

Tajik

tadžikki

0

tgl

Tagalog

tagalog

0

tha

Thai

thai

0

tib

Tibetan

tiibet

0

tig

Tigré

tigre

0

tir

Tigrinya

tigrinja

0

tiv

Tiv

tiv

0
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tkl

Tokelauan

tokelau

tlh

Klingon; tlhIngan-Hol

tli

Tlingit

tlingit

0

tmh

Tamashek

ta ašek

0

tog

Tonga (Nyasa)

malawintonga

0

ton

Tongan

tongantonga

0

tpi

Tok Pisin

tok-pisin

0

tsi

Tsimshian

tsi ši

0

tsn

Tswana

tswana

0

tso

Tsonga

tsonga

0

tuk

Turkmen

turkmeeni

0

tum

Tumbuka

tumbuka

0

artificial language

AKA Setswana

klingon

0

keinotekoinen kieli

4
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tup

Tupi languages

tur

collective name

tupikielet

0

Turkish

turkki

0

tut

Altaic languages

altailaiset kielet

0

tvl

Tuvaluan

tuvalu

0

twi

Twi

twi

0

tyv

Tuvinian

tuva

0

udm

Udmurt

udmurtti

0

uga

Ugaritic

ugarit

0

uig

Uighur; Uyghur

uiguuri

0

ukr

Ukrainian

ukraina

0

umb

Umbundu

mbundu

0

und

Undetermined language

määrittämätön kieli

0
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urd

Urdu

urdu

0

uzb

Uzbek

uzbekki

0

vai

Vai

vai

0

ven

Venda

venda

0

vie

Vietnamese

vietnam

0

vol

Volapük

vot

Votic

wak

Wakashan languages

wal

artificial language

volapük

keinotekoinen kieli

0

vatja

0

wakashkielet

0

Wolaitta; Wolaytta

wolaitta

0

war

Waray

waray

0

was

Washo

washo

0

wel

Welsh

kymri

0

collective name
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wen

Sorbian languages

wln

collective name

sorbikielet

0

Walloon

valloni

0

wol

Wolof

wolof

0

xal

Kalmyk

kalmukki

0

xho

Xhosa

xhosa

0

yao

Yao

jao

0

yap

Yapese

japi

0

yid

Yiddish

jiddiš

0

yor

Yoruba

joruba

0

ypk

Yupik languages

jupikkikielet

0

zap

Zapotec

zapoteekki

0

zbl

Blissymbols;
Blissymbolics; Bliss

collective name

artificial language

blisskieli

keinotekoinen kieli

8
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zen

Zenaga

zenaga

0

zha

Zhuang; Chuang

zhuang

0

znd

Zande languages

zandekielet

0

zul

Zulu

zulu

0

zun

Zuni

zuni

0

zxx

No linguistic content

ei kielellistä sisältöä

10

zza

Zaza; Dimili; Dimli;
Kirdki; Kirmanjki; Zazaki

zaza

7

Product form feature value - DVD region codes

DVD:n maakoodi

0

All regions

DVD or Blu-Ray

Kaikki alueet

2

2

DVD region 2

Japan, Europe, South Africa and Middle East (including
Egypt)

Japani, Eurooppa, EteläAfrikka, Lähi-itä (myös Egypti)

2

Product form feature type

Tuotteen lisäpiirteen tyyppi P.3.4, P.4.7

1

Color of cover

Kannen väri

1

76

79
01

collective name

For Product Form Feature values see code list 98

P.3.5, P.4.8

2

Katso värikoodit listalta 98
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02

Color of page edge

For Product Form Feature values see code list 98

Sivujen reunaväri

Katso värikoodit listalta 98

1

03

Text font

The principal font used for body text, when this is a
significant aspect of product description, eg for some
Bibles, or for large print products. The accompanying
Product Form Feature Description is text specifying font
size and, if desired, typeface.

Tekstin fontti

Ilmoitetaan kentässä P.3.6 Tuotteen
lisäpiirteen kuvaus

1

05

DVD region

For Product Form Feature values see code list 76

DVD maakoodi

Katso maakoodit listalta 76

2

06

Operating system

A computer or handheld device operating system
required to use a digital product, with version detail if
applicable. The accompanying Product Form Feature
Value is a code from List 176. Version detail, when
applicable, is carried in Product Form Feature
Description.

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä ilmoitetaan
10
kentässä P.3.5 Tuotteen
lisäpiirrekoodi
(<ProductFormFeatureValue>).
Versio ilmoitetaan tarvittaessa
kentässä P.3.6 Tuotteen lisäpiirteen
kuvaus
(<ProductFormFeatureDescription>).

07

Other system
requirements

Other system requirements for a digital product,
described by free text in Product Form Feature
Description.

Muut järjestelmävaatimukset

Ilmoitetaan kentässä P.3.6 Tuotteen 10
lisäpiirteen kuvaus
(<ProductFormFeatureDescription>).

09

E-publication
accessibility detail

For <ProductFormFeatureValue> codes, see
Codelist 196.

Digitaalisten julkaisujen
saavutettavuustiedot

Ilmoitetaan kentässä P.3.6 Tuotteen 15
lisäpiirteen kuvaus
(<ProductFormFeatureDescription>).

10

E-publication
format version

For versioned e-book file formats (or in some cases,
Digitaalisen julkaisun
devices). <ProductFormFeatureValue> should contain
tiedostomuodon versio
the version number as a period-separated list of
numbers (eg 7 , 1.5 or 3.10.7 ). Use only with ONIX 3.0
and with file formats not covered in List 220 – in ONIX

Esim. EPUB 2 ja EPUB 3. Version
numero kentässä P.3.5 Tuotteen
lisäpiirrekoodi
(<ProductFormFeatureValue>).
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(24)

2.1, use <EpubTypeVersion> instead. In ONIX 3.0, for the
most common file formats, code 15 and List 220 is
strongly preferred.
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Product packaging type

Tuotteen pakkauksen
tyyppi

P.3.7

1

Tasku

Paperia, muovia tms.

1

01

Slip-sleeve

Thin card sleeve, much less rigid than a slip case.

02

Clamshell

Packaging consisting of formed plastic sealed around
Simpukkapakkaus
each side of the product. Not to be confused with singlesided Blister pack.

03

Keep case

Typical DVD-style packaging, sometimes known as an
A ara ase.

DVD-kotelo

05

Jewel case

Typical CD-style packaging.

CD-kotelo

06

Digipak

Common CD-style packaging, a card folder with one or
more panels incorporating a tray, hub or pocket to hold
the disc(s).

CD-kotelo, pahvinen

Esim. digipak

21

09

In box

Individual item or set in card box with separate or
hinged lid: not to be confused with the commonly-used
boxed set – see below.

Kannellinen laatikko

Yhdestä tai useammasta
kappaleesta koostuvan tuotteen
kannellinen säilytyslaatikko

2

10

Slip-cased

Slip-case for single item only: German 'Schuber'

Kotelo (yksi tuote)

Sisältää yhden tuotteen

2

11

Slip-cased set

Slip-case for multi-volume set: German 'Kassette'; also
commonly referred to as 'boxed set'

Kotelo (useita tuotteita)

Sisältää useita tuotteita

2

1

Koteloa voidaan käyttää myös esim.
CD-levyille.

1

1
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12

Tube

Rolled in tube or cylinder: eg sheet map or poster

Putki

Sisältää esim. kartan tai julisteen

2

21

Shrink-wrapped

Use for products or product bundles supplied for retail
sale in shrink-wrapped packaging. For shrink-wrapped
packs of multiple products for trade supply only, see
code XL in List 7.

Kutistekalvo

Tuote on pakattu kutistekalvoon

8

Sisältötyyppi

P.3.10, P.3.11, P.4.11

1
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Product content type
10

Text (eye-readable)

Readable text of the main work: this value is required,
together with applicable <ProductForm> and
<ProductFormDetail> values, to designate an e-book or
other digital product whose primary content is eyereadable text

Tekstiä

9

15

Extensive links between
internal content

E-publication is enhanced with a significant number of
actionable cross-references, hyperlinked notes and
annotations, or with other links between largely textual
elements (eg quiz/test questions, 'choose your own
ending' etc)

Linkkejä (sisäisiä)

E-julkaisussa on paljon toiminnallisia 13
linkkejä sen eri osien välillä

14

Extensive links to
external content

E-publication is enhanced with a significant number of
actionable (clickable) web links

Linkkejä (ulkoisia)

E-julkaisussa on paljon toiminnallisia 13
linkkejä verkkosisältöihin

16

Additional eye-readable
text not part of main
work

E-publication is enhanced with additional textual
content such as interview, feature article, essay,
bibliography, quiz/test, other background material or
text that is not included in a primary or 'unenhanced'
version

Oheistekstejä

E-julkaisun sisältöä rikastavaa
tekstiä, joka ei ole mukana
(painetussa) alkuperäisversiossa,
kuten haastatteluja yms.

13

17

Promotional text for
other book product

eg Teaser chapter

Toisen julkaisun
markkinointitekstiä

E-julkaisu sisältää esim. otoksen
kirjasarjan seuraavasta osasta

13
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11

Musical notation

Nuotteja

9

7

Still images / graphics

Use only when no more detailed specification is
provided

Kuvia / taulukoita

18

Photographs

Whether in a plate section / insert, or not

Valokuvia

13

19

Figures, diagrams,
charts, graphs

Including other 'mechanical' (ie non-photographic)
illustrations

Taulukoita, kaavioita,
diagrammeja jne.

13

20

Additional images /
graphics not part of
main work

E-publication is enhanced with additional images or
graphical content such as supplementary photographs
that are not included in a primary or 'unenhanced'
version

Oheiskuvia

12

Maps and/or other
cartographic content

1

Audiobook

2

Käytetään silloin kun tarkempaa
tietoa ei ole käytettävissä

E-julkaisun sisältöä rikastavia kuvia,
jotka eivät ole mukana (painetussa)
alkuperäisversiossa.

2

13

Karttoja

12

Audio recording of a reading of a book or other text

Äänikirja

1

Performance - spoken
word

Audio recording of a drama or other spoken word
performance

Puhe-esitys

Esim. kuunnelma

1

13

Other speech content

eg an interview, not a reading or performance )

Muuta puhuttua sisältöä

Esim. haastattelu tai
rentoutusäänite

12

3

Music recording

Audio recording of a music performance, including
musical drama and opera

Musiikkitallenne

4

Other audio

Audio recording of other sound, eg birdsong

Muu äänitallenne

1

Muuta kuin puhetta tai musiikkia,
esim. luonnonäänet, keinotekoisesti
tuotetut äänet
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2
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Additional audio content Product is enhanced with audio recording of full or
not part of main work
partial reading, performance, dramatization, interview,
background documentary or other audio content not
included in the primary or 'unenhanced' version

Julkaisua täydentävä
äänisisältö

6

Video

Video

13

26

Video recording of a
reading

Videoitu luenta

13

27

Performance – visual

Video recording of a drama or other performance,
including musical performance

Videoitu esitys

Videoitu näytelmä tai muu esitys,
joka voi sisältää myös musiikkia

13

24

Animated / interactive
illustrations

eg animated diagrams, charts, graphs or other
illustrations

Animoitu/vuorovaikutteinen
kuvitus

Esim. interaktiivisia taulukoita,
kaavioita, yms

13

25

Narrative animation

eg cartoon, animatic or CGI animation

Kerronnallinen animaatio

Esim. videoanimaatio tai
tietokoneanimaatio

13

28

Other video

Other video content eg interview, not a reading or
performance

muu video

Muu videosisältö, esim haastattelu.
Huom. ei luenta tai esitys

13

30

Additional video content E-publication is enhanced with video recording of full or
not part of main work
partial reading, performance, dramatization, interview,
background documentary or other content not included
in the primary or 'unenhanced' version

Oheisvideo

E-julkaisua rikastavia videoita, esim. 13
videoitua lukemista, haastatteluja ja
taustadokumentteja

5

Game / Puzzle

No multi-user functionality. Formerly just 'Game'

Peli, palapeli

32

Contest

Includes some degree of multi-user functionality

Verkkopeli

Includes Film, video, animation etc. Use only when no
more detailed specification is provided. Formerly
'Moving images'

Julkaisun sisältöä rikastavaa
äänisisältöä, esim. koko teksti
luettuna, lukunäyte, haastattelu,
taustadokumentti yms.

13

13

Esim. kilpapeli, sisältää
monipelaajatoimintoja

13

230

8

Software

Largely 'content free'

Ohjelmisto, tietokoneohjelma

2

9

Data

Data files

Data-tiedosto(ja)

2

33

Data set plus software

Data-tiedosto ja ohjelmisto tai
tietokoneohjelma

13

34

Blank pages

Intended to be filled in by the reader

Muistiinpanosivuja

Sivut tarkoitettu lukijan täytettäviksi 13

35

Advertising content

Use only where type of advertising content is not stated

Mainosmateriaalia

Käytetään silloin kun sisältöä ei
pystytä määrittelemään tarkemmin

13

Raamatun sisältö

P.9.6

1

Tobitin kirja, Juditin kirja, Viisauden 1
kirja, Sirakin kirja, Barukin kirja,
Jeremian kirje, Ensimmäinen ja
toinen makkabilaiskirja, Danielin
kirjan lisäykset (Asarjan rukous,
Kolmen miehen kiitoslaulu, Susanna,
Danielin maineteot ja
koettelemukset), Esterin kirjan
lisäykset (Kreikkalainen Esterin kirja)
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Bible contents
AP

Apocrypha (Catholic
canon)

The seven portions of the Apocrypha added to the
Catholic canon at the Council of Trent in 1546: Tobit;
Judith; Wisdom of Solomon; Sirach (Ecclesiasticus);
Baruch, including the Letter of Jeremiah; I and II
Maccabees; Extra portions of Esther and Daniel
(Additions to Esther; the Prayer of Azariah; Song of the
Three Jews; Susannah; Bel and the Dragon). These are
not generally included in the Protestant canon.

Apokryfikirjat: katolinen
kaanon

AQ

Apocrypha (canon
unspecified)

A collection of Apocryphal texts, canon not specified

Apokryfikirjat

8

GA

General canon with
Apocrypha (Catholic
canon)

The 66 books included in the Protestant, Catholic and
Orthodox canons, together with the seven portions of
the Apocrypha included in the Catholic canon.

Raamattu ja apokryfikirjat
(katolinen kaanon)

2
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GC

General canon with
Apocryphal texts (canon
unspecified)

The 66 books included in the Protestant, Catholic and
Raamattu ja apokryfikirjat
Orthodox canons, together with Apocryphal texts, canon
not specified.

8

GE

General canon

The 66 books included in the Protestant, Catholic and
Orthodox canons, 39 from the Old Testament and 27
from the New Testament. The sequence of books may
differ in different canons.

Raamattu

1

GS

Gospels

The books of Matthew, Mark, Luke and John.

Evankeliumit

1

OT

Old Testament

Those 39 books which were included in the Jewish canon Vanha testamentti
by the rabbinical academy established at Jamma in 90
CE. Also known as the Jewish or Hebrew scriptures.

1

NT

New Testament

The 27 books included in the Christian canon through
Uusi testamentti
the Easter Letter of Athanasius, Bishop of Alexandria and
also by a general council of the Christian church held
near the end of the 4th century CE.

1

NP

New Testament with
Psalms and Proverbs

Includes the 27 books of the New Testament plus Psalms Uusi testamentti, Psalmit ja
and Proverbs from the Old Testament.
Sananlaskut

1

PE

Paul s Epistles

The books containing the letters of Paul to the various
early Christian churches.

Paavalin kirjeet

1

PP

Psalms and Proverbs

The book of Psalms and the book of Proverbs combined.

Psalmit ja Sananlaskut

1

PS

Psalms

The book of Psalms.

Psalmit

5

PT

Pentateuch

The first five books of the Bible: Genesis, Exodus,
Numbers, Leviticus, Deuteronomy. Also applied to the

Mooseksen kirjat

1
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Torah.

ZZ

83

Other portions

Selected books of either the OT or NT not otherwise
noted.

Bible version

Muut Raamatun kirjat

Raamatun käännös

1

P.9.7

1

ALV

Alberto Vaccari

Alberto Vaccari - Pontificio Istituto Biblico

Alberto Vaccari

7

AMP

Amplified

A translation based on the American Standard Version
and showing multiple options for the translation of
ancient text. Published in full in 1965. Sponsored by the
Lockman Foundation.

Amplified

1

ANM

Antonio Martini

Antonio Martini

7

ASV

American Standard

A 1901 translation using verbal equivalence techniques
with the purpose of Americanizing the REV.

American Standard

1

CEI

C.E.I. - Conferenza
Episcopale Italiana

(Revised description of existing code)

C.E.I. - Conferenza Episcopale
Italiana

7

CEN

C.E.I. - Conferenza
Episcopale Italiana 2008

Nuova traduzione C.E.I. 2008

C.E.I. - Conferenza Episcopale
Italiana 2008

9

CEV

Contemporary English

A translation completed in 1995 and sponsored by the
American Bible Society under the leadership of Barclay
Newman.

Contemporary English

1

CNC

Concordata

Concordata

7
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DDI

Diodati

Diodati

7

DDN

Nuova Diodati

Nuova Diodati

7

DOU

Douay-Rheims

An early (1580-1609) English translation from the Latin
Douay-Rheims
Vulgate designed for Catholics and performed by George
Martin.

1

EIN

Einheitsübersetzung

A German translation of the Bible for use in Roman
Catholic churches

Einheitsübersetzung

7

ESV

English Standard

An update of the Revised Standard Version that makes
'modest' use of gender-free terminology.

English Standard

1

FBB

Biblia (1776)

Finnish Bible translation

Biblia (1776)

Perustuu suomalaiseen
raamatunkäännökseen vuodelta
1776

8

FRA

Raamattu (1933/1938)

Finnish Bible translation

Raamattu (1933/1938)

Perustuu suomalaiseen
raamatunkäännökseen vuosilta
1933/1938

8

FRK

Raamattu kansalle

Finnish Bible translation

Raamattu kansalle

Kaikki Raamattu kansalle ry:n
julkaisemat Raamatun tekstien
käännökset

8

FRM

Raamattu (1992)

Finnish Bible translation

Raamattu (1992)

Perustuu suomalaiseen
raamatunkäännökseen vuodelta
1992

8

GDW

God s Word

A 1995 translation by the World Bible Publishing
Company using the English language in a manner to
communicate to the late 20th century American.

God s Word

1
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GEN

Geneva

An early (1560) English version of the Bible translated by Geneva
William Whittingham with strong Protestant leanings.

1

GNB

Good News

A translation sponsored by the American Bible Society.
The New Testament was first published (as Today s
English Version TEV) in 1966. The Old Testament was
completed in 1976, and the whole was published as the
Good News Bible .

Good News

1

GPR

Galbiati, Penna, Rossano E. Galbiati A. Penna P. Rossano – UTET

Galbiati, Penna, Rossano

7

GRK

Original Greek

New Testament text in an original Greek version

Original Greek

1

GRM

Garofano, Rinaldi –
Marietti

S. Garofano S. Rinaldi – Marietti

Garofano, Rinaldi – Marietti

7

HBR

Original Hebrew

Old Testament text in an original Hebrew version

Original Hebrew

1

HCS

Holman Christian
Standard

Published by Broadman and Holman this translation
Holman Christian Standard
rejects all forms of gender-neutral wording and is
written with strong influences from the Southern Baptist
perspective of biblical scholarship.

1

ICB

International Children s

A translation completed in 1986 targeting readability at
the US third grade level.

International Children s

1

ILC

Traduzione
Interconfessionale in
Lingua Corrente

Traduzione Interconfessionale
in Lingua Corrente

7
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JER

Jerusalem

A translation designed for English speaking Catholics
based on the original languages. It is based on French as
well as ancient texts and was first published in 1966.

Jerusalem

1

KJV

King James

A translation commissioned by King James I of England
and first published in 1611.

King James

1

KJT

21st Century King James A verbal translation led by William Prindele. Published in 21st Century King James
1994, it was designed to modernize the language of the
King James Version based on Webster s New
International Dictionary, 2nd edition, unabridged.

1

LVB

Living Bible

Living Bible

1

LZZ

Luzzi

Luzzi

7

MSG

Message Bible

A paraphrase translation of the New Testament by
Eugene Peterson first published in 1993.

Message Bible

1

NAB

New American

A translation aimed at Catholic readers first published in New American
its entirety in 1970. A revised New Testament was issued
in 1986 as the 2nd Edition. The 3rd Edition was
published in 1991 with a revision to Psalms. The 4th
Edition (also known as the New American Bible Revised
Edition) was published in 2011, incorporating revisions
to the Old Testament.

1

NAS

New American Standard A translation commissioned by the Lockman Foundation. New American Standard
The New Testament was published in 1960 followed by
the entire Bible in 1971.

A paraphrase translation led by Kenneth N Taylor and
first published in 1972.

1
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NAU

New American Standard, A 1995 translation using more modern language than
Updated
the NASB.

New American Standard,
Updated

1

NBA

Bibelen 1895

Norwegian Bible translation

Bibelen 1895

6

NBB

Bibelen 1930

Norwegian Bible translation

Bibelen 1930

6

NBC

Bibelen 1938

Norwegian Bible translation

Bibelen 1938

6

NBD

Bibelen 1978-85

Norwegian Bible translation

Bibelen 1978-85

6

NBE

Bibelen 1978

Norwegian Bible translation

Bibelen 1978

6

NBF

Bibelen 1985

Norwegian Bible translation

Bibelen 1985

6

NBG

Bibelen 1988

Norwegian Bible translation

Bibelen 1988

6

NBH

Bibelen 1978-85/rev.
2005

Norwegian Bible translation

Bibelen 1978-85/rev. 2005

6

NBI

Bibelen 2011

Norwegian Bible translation

Bibelen 2011

17

NCV

New Century

A translation inspired by the International Children s
version. First published by World Publishing in 1991.

New Century

1

NEB

New English

A translation first issued in 1961 (New Testament) and
1970 (complete Bible) as a result of a proposal at the

New English

1
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1946 General Assembly of the Church of Scotland.

NGO

Bibelen Guds ord

Norwegian Bible translation

Bibelen Guds ord

6

NIV

New International

A translation underwritten by Biblica (formerly the
New International
International Bible Society, and previously the New York
Bible Society). The New
Testament was published in 1973 followed by the entire
Bible in 1978. The NIV text was revised in 1984 and again
in 2011.

1

NIR

New International
Reader s

A 1996 translation designed for people with limited
literacy in English and based on the NIV.

1

NJB

New Jerusalem

A revision of the Jerusalem Bible. First published in 1986. New Jerusalem

1

NKJ

New King James

A version issued by Thomas Nelson Publishers in 198283 designed to update the language of the King James
Version while maintaining the phrasing and rhythm and
using the same sources as its predecessor.

New King James

1

NNK

Bibelen, nynorsk

Norwegian 'nynorsk' Bible translation

Bibelen, nynorsk

6

NLV

New Living

A translation sponsored by Tyndale House and first
New Living
released in 1996. It is considered a revision and updating
of the Living Bible.

1

NRS

New Revised Standard

A revision of the Revised Standard based on ancient
texts but updating language to American usage of the
1980s.

1

New International Reader s

New Revised Standard
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NTV

Nueva Traduccion
Vivienta

A Spanish translation from the original Greek and
Hebrew, sponsored by Tyndale House.

Nueva Traduccion Vivienta

10

NVB

Novissima Versione della
Bibbia

Novissima Versione della
Bibbia

7

NVD

Nueva Biblia al Dia

A Spanish translation from the original Greek and
Hebrew, sponsored by the International Bible
Society/Sociedad Bíblica Internacional.

Nueva Biblia al Dia

10

NVI

Nueva Version
Internacional

A Spanish translation underwritten by the International
Bible Society.

Nueva Version Internacional

1

PHP

New Testament in
An idiomatic translation by J B Phillips, first completed in New Testament in Modern
Modern English (Phillips) 1966
English (Phillips)

1

REB

Revised English

A 1989 revision of the NEB. A significant effort was made Revised English
to reduce the British flavor present in the NEB.

1

REV

Revised Version

The first major revision of the King James Version, the
Revised Version incorporates insights from early
manuscripts discovered between 1611 and 1870, and
corrects readings in the KJV which nineteenth-century
scholarship deemed mistaken. The New Testament was
published in 1881, the Old Testament in 1885, and the
Apocrypha in 1895.

Revised Version

5

RSV

Revised Standard

A translation authorized by the National Council of
Churches of Christ in the USA. The New Testament was
published in 1946 followed by a complete Protestant
canon in 1951.

Revised Standard

1

RVL

Reina Valera

A Spanish translation based on the original texts.

Reina Valera

1
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SBB

Bibel 2000

Swedish Bible translation

Bibel 2000

8

SMK

Bibelen, samisk

Norwegian 'samisk' Bible translation

Bibelen, samisk

6

TEV

Today s English

A translation of the New Testament sponsored by the
American Bible Society and first published in 1966. It
was incorporated into the Good News Bible GNB in
1976.

Today s English

1

TNI

Today s New
International

An updating of the New International Version. The New Today s New International
Testament was published in 2002, and the entire Bible in
2005. Superseded by the
2011 NIV update.

1

ZZZ

Other

Other translations not otherwise noted.

1
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Bible purpose

Muu

Raamatun käyttötarkoitus

P.9.9

1

BB

Baby

A Bible (or selected Biblical text) designed to be a gift to
commemorate a child s birth.

Kasteraamattu

1

CF

Confirmation

A Bible (or selected Biblical text) designed to be used in
the confirmation reading or as a gift to a confirmand

Rippiraamattu

6

CH

Children s

A text Bible (or selected Biblical text) designed in
presentation and readability for a child.

Lasten raamattu

1

CM

Compact

A small Bible (or selected Biblical text) with a trim height Taskuraamattu
of five inches or less.

1
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DR

Daily readings

A Bible (or selected Biblical text) laid out to provide
readings for each day of the year.

Päivän sana

DV

Devotional

A Bible (or selected Biblical text) containing devotional
content together with the scripture.

Hartauskirja

FM

Family

A Bible (or selected Biblical text) containing family
record pages and/or additional study material for family
devotion

Perheraamattu

1

GT

General/Text

A standard Bible (or selected Biblical text) of any version
with no distinguishing characteristics beyond the
canonical text.

Raamattu

1

GF

Gift

A Bible (or selected Biblical text) designed for gift or
presentation, often including a presentation page.

Lahjaraamattu

1

LP

Lectern/Pulpit

A large Bible (or selected Biblical text) with large print
designed for use in reading scriptures in public worship
from either the pulpit or lectern.

Saarnaraamattu

1

WG

Wedding gift

A special gift Bible (or selected Biblical text) designed as
a gift to the couple on their wedding day

Vihkiraamattu

6

91

1

Raamattu (tai valikoima Raamatun
tekstejä), sekä muuta sisältöä esim.
hartaushetkiä varten

P.3.15, P.4.14, P.17.3, P.19.14

1

Country code - ISO 3166-1

Maakoodi - ISO 3166-1

AD

Andorra

Andorra

0

AE

United Arab Emirates

Arabiemiirikunnat

0
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0

AF

Afghanistan

Afganistan

0

AG

Antigua and Barbuda

Antigua ja Barbuda

0

AI

Anguilla

Anguilla

0

AL

Albania

Albania

0

AM

Armenia

Armenia

0

AN

Netherlands Antilles

AO

Angola

Angola

0

AQ

Antarctica

Antarktis

0

AR

Argentina

Argentiina

0

AS

American Samoa

Amerikan Samoa

0

AT

Austria

Itävalta

0

AU

Australia

Australia

0

Deprecated - use BQ, CW or SX as appropriate

13
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AW

Aruba

Aruba

0

AX

Aland Islands

Ahvenanmaa

4

AZ

Azerbaijan

Azer aidža

0

BA

Bosnia and Herzegovina

Bosnia ja Herzegovina

0

BB

Barbados

Barbados

0

BD

Bangladesh

Bangladesh

0

BE

Belgium

Belgia

0

BF

Burkina Faso

Burkina Faso

0

BG

Bulgaria

Bulgaria

0

BH

Bahrain

Bahrain

0

BI

Burundi

Burundi

0

BJ

Benin

Benin

0
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BL

Saint Barthelemy

Saint-Barthélemy

8

BM

Bermuda

Bermuda

0

BN

Brunei Darussalam

Brunei

0

BO

Bolivia

Bolivia

0

BQ

Bonaire, St Eustatius,
Saba

Bonaire, St Eustatius, Saba

13

BR

Brazil

Brasilia

0

BS

Bahamas

Bahama

0

BT

Bhutan

Bhutan

0

BV

Bouvet Island

Bouvet nsaari

0

BW

Botswana

Botswana

0

BY

Belarus

Valko-Venäjä

0

BZ

Belize

Belize

0
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CA

Canada

Kanada

0

CC

Cocos (Keeling) Islands

Kookossaaret

0

CD

Congo, Democratic
Republic of the

Kongon demokraattinen
tasavalta

0

CF

Central African Republic

Keski-Afrikan tasavalta

0

CG

Congo

Kongon tasavalta

0

CH

Switzerland

Sveitsi

0

CI

Cote D'Ivoire

Norsunluurannikko

0

CK

Cook Islands

Cookinsaaret

0

CL

Chile

Chile

0

CM

Cameroon

Kamerun

0

CN

China

Kiina

0

CO

Colombia

Kolumbia

0
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CR

Costa Rica

Costa Rica

0

CS

Serbia and Montenegro

CU

Cuba

Kuuba

0

CV

Cape Verde

Kap Verde

0

CW

Curaçao

Curaçao

13

CX

Christmas Island

Joulusaari

0

CY

Cyprus

Kypros

0

CZ

Czech Republic

Tšekki

0

DE

Germany

Saksa

0

DJ

Djibouti

Djibouti

0

DK

Denmark

Tanska

0

DM

Dominica

Dominica

0

DEPRECATED, replaced by ME - Montenegro and RS –
Serbia

7
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DO

Dominican Republic

Dominikaaninen tasavalta

0

DZ

Algeria

Algeria

0

EC

Ecuador

Ecuador

0

EE

Estonia

Viro

0

EG

Egypt

Egypti

0

EH

Western Sahara

Länsi-Sahara

0

ER

Eritrea

Eritrea

0

ES

Spain

Espanja

0

ET

Ethiopia

Etiopia

0

FI

Finland

Suomi

0

FJ

Fiji

Fidži

0

FK

Falkland Islands
(Malvinas)

Falklandinsaaret

0
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FM

Micronesia, Federated
States of

Mikronesian liittovaltio

0

FO

Faroe Islands

Färsaaret

0

FR

France

Ranska

0

GA

Gabon

Gabon

0

GB

United Kingdom

Iso-Britannia

0

GD

Grenada

Grenada

0

GE

Georgia

Georgia

0

GF

French Guiana

Ranskan Guayana

0

GG

Guernsey

Guernsey

7

GH

Ghana

Ghana

0

GI

Gibraltar

Gibraltar

0

GL

Greenland

Grönlanti

0
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GM

Gambia

Gambia

0

GN

Guinea

Guinea

0

GP

Guadeloupe

Guadeloupe

0

GQ

Equatorial Guinea

Päiväntasaajan Guinea

0

GR

Greece

Kreikka

0

GS

South Georgia and the
South Sandwich Islands

Etelä-Georgia ja Eteläiset
Sandwichsaaret

0

GT

Guatemala

Guatemala

0

GU

Guam

Guam

0

GW

Guinea-Bissau

Guinea-Bissau

0

GY

Guyana

Guyana

0

HK

Hong Kong

Hong Kong

0

HM

Heard Island and
McDonald Islands

Heard- ja McDonaldinsaaret

0
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HN

Honduras

Honduras

0

HR

Croatia

Kroatia

0

HT

Haiti

Haiti

0

HU

Hungary

Unkari

0

ID

Indonesia

Indonesia

0

IE

Ireland

Irlanti

0

IL

Israel

Israel

0

IM

Isle of Man

Mansaari

7

IN

India

Intia

0

IO

British Indian Ocean
Territory

Brittiläinen Intian valtameren
alue

0

IQ

Iraq

Irak

0

IR

Iran, Islamic Republic of

Iran

0
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IS

Iceland

Islanti

0

IT

Italy

Italia

0

JE

Jersey

Jersey

7

JM

Jamaica

Jamaica

0

JO

Jordan

Jordania

0

JP

Japan

Japani

0

KE

Kenya

Kenia

0

KG

Kyrgyzstan

Kirgisia

0

KH

Cambodia

Ka

0

KI

Kiribati

Kiribati

0

KM

Comoros

Komorit

0

KN

Saint Kitts and Nevis

Saint Kitts ja Nevis

0

odža
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KP

Korea, Democratic
People's Republic of

Pohjois-Korea

0

KR

Korea, Republic of

Etelä-Korea

0

KW

Kuwait

Kuwait

0

KY

Cayman Islands

Caymansaaret

0

KZ

Kazakhstan

Kazakstan

0

LA

Lao People's Democratic
Republic

Laos

0

LB

Lebanon

Libanon

0

LC

Saint Lucia

Saint Lucia

0

LI

Liechtenstein

Liechtenstein

0

LK

Sri Lanka

Sri Lanka

0

LR

Liberia

Liberia

0

LS

Lesotho

Lesotho

0
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LT

Lithuania

Liettua

0

LU

Luxembourg

Luxemburg

0

LV

Latvia

Latvia

0

LY

Libyan Arab Jamahiriya

Libya

0

MA

Morocco

Marokko

0

MC

Monaco

Monaco

0

MD

Moldova, Republic of

Moldova

0

ME

Montenegro

Montenegro

7

MF

Saint Martin, French
part

Saint-Martin

MG

Madagascar

Madagaskar

0

MH

Marshall Islands

Marshallinsaaret

0

MK

Macedonia, the former
Yugoslav Republic of

Makedonia

0

Ranskalainen alue

8
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ML

Mali

Mali

0

MM

Myanmar

Myanmar

0

MN

Mongolia

Mongolia

0

MO

Macao

Macao

0

MP

Northern Mariana
Islands

Pohjois-Mariaanit

0

MQ

Martinique

Martinique

0

MR

Mauritania

Mauritania

0

MS

Montserrat

Montserrat

0

MT

Malta

Malta

0

MU

Mauritius

Mauritius

0

MV

Maldives

Malediivit

0

MW

Malawi

Malawi

0
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MX

Mexico

Meksiko

0

MY

Malaysia

Malesia

0

MZ

Mozambique

Mosambik

0

NA

Namibia

Namibia

0

NC

New Caledonia

Uusi-Kaledonia

0

NE

Niger

Niger

0

NF

Norfolk Island

Norfolkinsaari

0

NG

Nigeria

Nigeria

0

NI

Nicaragua

Nicaragua

0

NL

Netherlands

Alankomaat

0

NO

Norway

Norja

0

NP

Nepal

Nepal

0
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NR

Nauru

Nauru

0

NU

Niue

Niue

0

NZ

New Zealand

Uusi-Seelanti

0

OM

Oman

Oman

0

PA

Panama

Panama

0

PE

Peru

Peru

0

PF

French Polynesia

Ranskan Polynesia

0

PG

Papua New Guinea

Papua-Uusi-Guinea

0

PH

Philippines

Filippiinit

0

PK

Pakistan

Pakistan

0

PL

Poland

Puola

0

PM

Saint Pierre and
Miquelon

Saint-Pierre ja Miquelon

0
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PN

Pitcairn

Pitcairn

0

PR

Puerto Rico

Puerto Rico

0

PS

Palestinian Territory,
Occupied

Palestiina

0

PT

Portugal

Portugali

0

PW

Palau

Palau

0

PY

Paraguay

Paraguay

0

QA

Qatar

Qatar

0

RE

Reunion

Réunion

0

RO

Romania

Romania

0

RS

Serbia

Serbia

7

RU

Russian Federation

Venäjä

0

RW

Rwanda

Ruanda

0
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SA

Saudi Arabia

Saudi-Arabia

0

SB

Solomon Islands

Salomonsaaret

0

SC

Seychelles

Seychellit

0

SD

Sudan

Sudan

0

SE

Sweden

Ruotsi

0

SG

Singapore

Singapore

0

SH

Saint Helena, Ascension,
Tristan da Cunha

Saint Helena, Ascension,
Tristan da Cunha

0

SI

Slovenia

Slovenia

0

SJ

Svalbard and Jan Mayen

Huippuvuoret ja Jan Mayen

0

SK

Slovakia

Slovakia

0

SL

Sierra Leone

Sierra Leone

0

SM

San Marino

San Marino

0
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SN

Senegal

Senegal

0

SO

Somalia

Somalia

0

SR

Suriname

Surinam

0

SS

South Sudan

Etelä-Sudan

15

ST

Sao Tome and Principe

São Tomé ja Príncipe

0

SV

El Salvador

El Salvador

0

SX

Sint Maarten (Dutch
part)

Sint Maarten

SY

Syrian Arab Republic

Syyria

0

SZ

Swaziland

Swazimaa

0

TC

Turks and Caicos Islands

Turks- ja Caicossaaret

0

TD

Chad

Tšad

0

TF

French Southern
Territories

Ranskan ulkopuoliset eteläiset
alueet

0

Alankomaalainen osa

13
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TG

Togo

Togo

0

TH

Thailand

Thaimaa

0

TJ

Tajikistan

Tadžikista

0

TK

Tokelau

Tokelau

0

TL

Timor-Leste

Itä-Timor

0

TM

Turkmenistan

Turkmenistan

0

TN

Tunisia

Tunisia

0

TO

Tonga

Tonga

0

TR

Turkey

Turkki

0

TT

Trinidad and Tobago

Trinidad ja Tobago

0

TV

Tuvalu

Tuvalu

0

TW

Taiwan, Province of
China

Taiwan

0
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TZ

Tanzania, United
Republic of

Tansania

0

UA

Ukraine

Ukraina

0

UG

Uganda

Uganda

0

UM

United States Minor
Outlying Islands

Yhdysvaltain pienet
erillissaaret

0

US

United States

Yhdysvallat

0

UY

Uruguay

Uruguay

0

UZ

Uzbekistan

Uzbekistan

0

VA

Holy See (Vatican City
State)

Vatikaani

0

VC

Saint Vincent and the
Grenadines

Saint Vincent ja Grenadiinit

0

VE

Venezuela, Bolivarian
Republic of

Venezuela

0

VG

Virgin Islands, British

Brittiläiset Neitsytsaaret

0

VI

Virgin Islands, US

Yhdysvaltain Neitsytsaaret

0
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VN

Viet Nam

Vietnam

0

VU

Vanuatu

Vanuatu

0

WF

Wallis and Futuna

Wallis ja Futuna

0

WS

Samoa

Samoa

0

YE

Yemen

Jemen

0

YT

Mayotte

Mayotte

0

YU

Yugoslavia

ZA

South Africa

Etelä-Afrikka

0

ZM

Zambia

Zambia

0

ZW

Zimbabwe

Zimbabwe

0

Supplier role

Välittäjän rooli

93
01

Publisher to retailers

DEPRECATED, replaced by ME - Montenegro and RS –
Serbia

Publisher as supplier to retail trade outlets

4

P.26.1

1

Kustantaja

1
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04

Wholesaler

06

Publisher's distributor to In a specified supply territory. Use only where
Kustantajan jakelija
retailers
exclusive/non-exclusive status is not known. Prefer 02 or
03 as appropriate, where possible.

6

07

POD supplier

POD-tuottaja

6

08

Retailer

Jälleenmyyjä

8

Currency code - ISO 4217

Valuuttojen tunnukset

AED

UAE Dirham

United Arab Emirates

Yhdistyneiden
arabiemiirikuntien dirhami

AFA

Afghani

DEPRECATED, replaced by AFN

AFN

Afghani

Afghanistan

Afganistanin afgaani

4

ALL

Lek

Albania

Albanian lek

0

AMD

Armenian Dram

Armenia

Armenian dram

0

ANG

Netherlands Antillian
Guilder

Curaçao, Sint Maarten.

Alankomaiden Antillien guldeni

0

96

Wholesaler supplying retail trade outlets

Where a POD product is supplied to retailers and/or
consumers direct from a POD source.

Tukkukauppias

1

H.19, P.26.71

0
0

4
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AOA

Kwanza

Angola

Angolan kwanza

0

ARS

Argentine Peso

Argentina

Argentiinan peso

0

ATS

Austria, Schilling

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

AUD

Australian Dollar

Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands,
Heard Island and McDonald Islands, Kiribati, Nauru,
Norfolk Island, Tuvalu

Australian dollari

0

AWG

Aruban Guilder

Aruba

Aruban floriini

0

AZN

Azerbaijanian Manat

Azerbaijan

Azer aidža i

BAM

Convertible Marks

Bosnia and Herzegovina

Bosnian ja Hertsegovinan
vaihdettava markka

0

BBD

Barbados Dollar

Barbados

Barbadosin dollari

0

BDT

Taka

Bangladesh

Bangladeshin taka

0

BEF

Belgium, Franc

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

5

BGL

Lev

DEPRECATED, replaced by BGN

4

5

a at

7
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BGN

Lev

Bulgaria

Bulgarian lev

4

BHD

Bahraini Dinar

Bahrain

Bahrainin dinaari

0

BIF

Burundi Franc

Burundi

Burundin frangi

0

BMD

Bermuda Dollar

Bermuda

Bermudan dollari

0

BND

Brunei Dollar

Brunei Darussalam

Brunein dollari

0

BOB

Boliviano

Bolivia

boliviano

0

BRL

Brazilian Real

Brazil

Brasilian real

0

BSD

Bahamian Dollar

Bahamas

Bahaman dollari

0

BTN

Ngultrun

Bhutan

Bhutanin ngultrum

0

BWP

Pula

Botswana

Botswanan pula

0

BYR

Belarussian Ruble

Belarus

Valko-Venäjän rupla

0

BZD

Belize Dollar

Belize

Belizen dollari

0
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CAD

Canadian Dollar

Canada

Kanadan dollari

0

CDF

Franc Congolais

Congo (Democratic Republic of the)

Kongon frangi

0

CHF

Swiss Franc

Switzerland, Liechtenstein

Sveitsin frangi

0

CLP

Chilean Peso

Chile

Chilen peso

0

CNY

Yuan Renminbi

China

Kiinan renminbi

0

COP

Colombian Peso

Colombia

Kolumbian peso

0

CRC

Costa Rican Colon

Costa Rica

Costa Rican colón

0

CSD

Serbian Dinar

Deprecated, replaced by RSD.

CUC

Cuban Convertible Peso

Cuba (alternative currency)

Kuuban vaihdettava peso

4

CUP

Cuban Peso

Cuba

Kuuban peso

0

CVE

Cape Verde Escudo

Cape Verde

Kap Verden escudo

0

CYP

Cyprus Pound

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

4

13
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Tšeki koru a

CZK

Czech Koruna

Czech Republic

0

DEM

Germany, Mark

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

DJF

Djibouti Franc

Djibouti

Djiboutin frangi

0

DKK

Danish Krone

Denmark, Faroe Islands, Greenland

Tanskan kruunu

0

DOP

Dominican Peso

Dominican Republic

Dominikaanisen tasavallan
peso

0

DZD

Algerian Dinar

Algeria

Algerian dinaari

0

EEK

Kroon

Estonia – now replaced by the Euro (EUR): use only for
historical prices that pre-date the introduction of the
Euro

Viron kruunu

13

EGP

Egyptian Pound

Egypt

Egyptin punta

0

ERN

Nakfa

Eritrea

Eritrean nakfa

0

ESP

Spain, Peseta

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

ETB

Ethiopian Birr

Ethiopia

5

5

Etiopian birr

0
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EUR

Euro

Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland,
France, Fr Guiana, Fr S Territories, Germany, Greece,
Guadeloupe, Holy See (Vatican City), Ireland, Italy,
Luxembourg, Martinique, Malta, Mayotte, Monaco,
Montenegro, Netherlands, Portugal, Réunion, St Pierre
and Miquelon, San Marino, Spain

euro

13

FIM

Finland, Markka

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

FJD

Fiji Dollar

Fiji

Fidži dollari

0

FKP

Falkland Islands Pound

Falkland Islands (Malvinas)

Falklandinsaarten punta

0

FRF

France, Franc

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

GBP

Pound Sterling

United Kingdom

Englannin punta

0

GEL

Lari

Georgia

Georgian lari

0

GHC

Cedi

Deprecated, replaced by GHS.

GHS

Cedi

Ghana

Ghanan cedi

17

GIP

Gibraltar Pound

Gibraltar

Gibraltarin punta

0

5

5

0
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GMD

Dalasi

Gambia

Gambian dalasi

0

GNF

Guinea Franc

Guinea

Guinean frangi

0

GRD

Greece, Drachma

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

GTQ

Quetzal

Guatemala

GWP

Guinea-Bissau Peso

Now replaced by the CFA Franc BCEAO XOF use only for
historical prices that pre-date use of the CFA Franc.

GYD

Guyana Dollar

Guyana

Guayanan dollari

0

HKD

Hong Kong Dollar

Hong Kong

Hongkongin dollari

0

HNL

Lempira

Honduras

Hondurasin lempira

0

HRK

Croatian Kuna

Croatia

Kroatian kuna

0

HTG

Gourde

Haiti

Haitin gourde

0

HUF

Forint

Hungary

Unkarin forintti

0

IDR

Rupiah

Indonesia

Indonesian rupia

0

5

Guatemalan quetzal

0

0
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IEP

Ireland, Punt

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

5

ILS

Israeli Sheqel

Israel

Israelin uusi sekeli

0

INR

Indian Rupee

India

Intian rupia

0

IQD

Iraqi Dinar

Iraq

Irakin dinaari

0

IRR

Iranian Rial

Iran (Islamic Republic of)

Iranin rial

0

ISK

Iceland Krona

Iceland

Islannin kruunu

0

ITL

Italy, Lira

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

JMD

Jamaican Dollar

Jamaica

Jamaikan dollari

0

JOD

Jordanian Dinar

Jordan

Jordanian dinaari

0

JPY

Yen

Japan

Japanin jeni

0

KES

Kenyan Shilling

Kenya

Ke ia šilli ki

0

KGS

Som

Kyrgyzstan

Kirgisian som

0

5
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KHR

Riel

Cambodia

Ka

odža riel

0

KMF

Comoro Franc

Comoros

Komorien frangi

0

KPW

North Korean Won

Korea (Democratic People s Republic of)

Pohjois-Korean won

0

KRW

Won

Korea (Republic of)

Etelä-Korean won

0

KWD

Kuwaiti Dinar

Kuwait

Kuwaitin dinaari

0

KYD

Cayman Islands Dollar

Cayman Islands

Caymansaarten dollari

0

KZT

Tenge

Kazakstan

Kazakstanin tenge

0

LAK

Kip

Lao People s Democratic Republic

Laosin kip

0

LBP

Lebanese Pound

Lebanon

Libanonin punta

0

LKR

Sri Lanka Rupee

Sri Lanka

Sri Lankan rupia

0

LRD

Liberian Dollar

Liberia

Liberian dollari

0

LSL

Loti

Lesotho

Lesothon loti

0
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LTL

Lithuanian Litus

Lithuania

Liettuan litas

0

LUF

Luxembourg, Franc

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

LVL

Latvian Lats

Latvia. Now replaced by the Euro (EUR): use only for
historical prices that pre-date the introduction of the
Euro.

Latvian lati

LYD

Libyan Dinar

Libyan Arab Jamahiriya

Libyan dinaari

0

MAD

Moroccan Dirham

Morocco, Western Sahara

Marokon dirham

0

MDL

Moldovan Leu

Moldova, Republic of

Moldovan leu

0

MGA

Ariary

Madagascar

Madagaskarin ariary

4

MGF

Malagasy Franc

Now replaced by the Ariary (MGA).

MKD

Denar

Macedonia (former Yugoslav Republic of)

Makedonian denaari

0

MMK

Kyat

Myanmar

Myanmarin kyat

0

MNT

Tugrik

Mongolia

Mongolian tugrik

0

5

Korvattu eurolla (EUR)

0 (24)

0
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MOP

Pataca

Macau

Macaon pataka

0

MRO

Ouguiya

Mauritania

Mauritanian ouguiya

0

MTL

Maltese Lira

Malta – now replaced by the Euro (EUR): use only for
historical prices that pre-date the introduction of the
Euro

MUR

Mauritius Rupee

Mauritius

Mauritiuksen rupia

0

MVR

Rufiyaa

Maldives

Malediivien rufiyaa

0

MWK

Kwacha

Malawi

Malawin kwacha

0

MXN

Mexican Peso

Mexico

Meksikon peso

0

MYR

Malaysian Ringgit

Malaysia

Malesian ringgit

0

MZN

Metical

Mozambique

Mosambikin metical

7

NAD

Namibia Dollar

Namibia

Namibian dollari

0

NGN

Naira

Nigeria

Nigerian naira

0

13
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NIO

Cordoba Oro

Nicaragua

Nicaraguan cordoba oro

0

NLG

Netherlands, Guilder

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

NOK

Norwegian Krone

Norway, Bouvet Island, Svalbard and Jan Mayen

Norjan kruunu

0

NPR

Nepalese Rupee

Nepal

Nepalin rupia

0

NZD

New Zealand Dollar

New Zealand, Cook Islands, Niue, Pitcairn, Tokelau

Uuden-Seelannin dollari

0

OMR

Rial Omani

Oman

Omanin rial

0

PAB

Balboa

Panama

Panaman balboa

0

PEN

Nuevo Sol

Peru

Perun nuevo sol

0

PGK

Kina

Papua New Guinea

Papua-Uuden-Guinean kina

0

PHP

Philippine Peso

Philippines

Filippiinien peso

0

PKR

Pakistan Rupee

Pakistan

Pakistanin rupia

0

PLN

Zloty

Poland

Puola złot

0

5
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PTE

Portugal, Escudo

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

5

PYG

Guarani

Paraguay

Paraguayn guarani

0

QAR

Qatari Rial

Qatar

Qatarin rial

0

ROL

Old Leu

Deprecated, replaced by RON.

RON

New Leu

Romania

Romanian leu

7

RSD

Serbian Dinar

Serbia

Serbian dinaari

17

RUB

Russian Ruble

Russian Federation

Venäjän rupla

4

RUR

Russian Ruble

DEPRECATED, replaced by RUB

RWF

Rwanda Franc

Rwanda

Ruandan frangi

0

SAR

Saudi Riyal

Saudi Arabia

Saudi-Arabian rial

0

SBD

Solomon Islands Dollar

Solomon Islands

Salomonsaarten dollari

0

SCR

Seychelles Rupee

Seychelles

Seychellien rupia

0

0

4
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SDD

Sudanese Dinar

Now replaced by the Sudanese Pound (SDG).

0

SDG

Sudanese Pound

Sudan

Sudanin punta

17

SEK

Swedish Krona

Sweden

Ruotsin kruunu

0

SGD

Singapore Dollar

Singapore

Singaporen dollari

0

SHP

Saint Helena Pound

Saint Helena

Saint Helenan punta

0

SIT

Tolar

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro

0

SKK

Slovak Koruna

Now replaced by the Euro (EUR): use only for historical
prices that pre-date the introduction of the Euro.

0

SLL

Leone

Sierra Leone

Sierra Leonen leone

0

SOS

Somali Shilling

Somalia

So alia šilli ki

0

SRD

Suriname Guilder

Suriname

Surinamen dollari

4

SRG

Suriname Guilder

DEPRECATED, replaced by SRD

STD

Dobra

São Tome and Principe

4

São Tomén ja Príncipen dobra

0
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SVC

El Salvador Colon

El Salvador

0

SYP

Syrian Pound

Syrian Arab Republic

Syyrian punta

0

SZL

Lilangeni

Swaziland

Swazimaan lilangeni

0

THB

Baht

Thailand

Thaimaan baht

0

TJS

Somoni

Tajikistan

Tadžikista i so o i

0

TMM

Manat

Deprecated, replaced by TMT.

TMT

Manat

Turkmenistan

Turkmenistanin manat

17

TND

Tunisian Dinar

Tunisia

Tunisian dinaari

0

TOP

Pa anga

Tonga

Tongan pa a ga

0

TPE

Timor Escudo

NO LONGER VALID, Timor-Leste now uses the US Dollar

7

TRL

Turkish Lira (old)

Deprecated, replaced by TRY.

0

TRY

Turkish Lira (new)

Turkey, from 1 January 2005

0

Turkin liira

4
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TTD

Trinidad and Tobago
Dollar

Trinidad and Tobago

Trinidadin ja Tobagon dollari

0

TWD

New Taiwan Dollar

Taiwan (Province of China)

Uusi Taiwanin dollari

0

TZS

Tanzanian Shilling

Tanzania (United Republic of)

Ta sa ia šilli ki

0

UAH

Hryvnia

Ukraine

Ukrainan hryvnia

0

UGX

Uganda Shilling

Uganda

Uga da šilli ki

0

USD

US Dollar

United States, American Samoa, British Indian Ocean
Territory, Ecuador, Guam, Marshall Is, Micronesia
(Federated States of), Northern Mariana Is, Palau,
Puerto Rico, Timor-Leste, Turks and Caicos Is, US Minor
Outlying Is, Virgin Is (British), Virgin Is (US)

Yhdysvaltain dollari

0

UYU

Peso Uruguayo

Uruguay

Uruguayn peso

0

UZS

Uzbekistan Sum

Uzbekistan

Uzbekistanin som

0

VEB

Bolivar

Deprecated, replaced by VEF.

VEF

Bolivar fuerte

Venezuela

Venezuelan bolívar

17

VND

Dong

Viet Nam

Viet a i đồng

0

0
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VUV

Vatu

Vanuatu

Vanuatun vatu

0

WST

Tala

Samoa

Samoan tala

0

XAF

CFA Franc BEAC

Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo,
Equatorial Guinea, Gabon

Keski-Afrikan CFA-frangi BEAC

0

XCD

East Caribbean Dollar

Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada,
Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint
Vincent and the Grenadines

Itä-Karibian dollari

0

XOF

CFA Franc BCEAO

Benin, Burkina Faso, Côte D Ivoire, Guinea-Bissau, Mali,
Niger, Senegal, Togo.

Länsi-Afrikan CFA-frangi BCEAO

0

XPF

CFP Franc

French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna

CFP-frangi

0

YER

Yemeni Rial

Yemen

Jemenin rial

0

YUM

Yugoslavian Dinar

DEPRECATED, replaced by CSD

ZAR

Rand

South Africa

Etelä-Afrikan randi

0

ZMK

Kwacha

Zambia

Zambian kwacha

0

ZWD

Zimbabwe Dollar

Deprecated, replaced with ZWL.

4

0
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ZWL

98

Zimbabwe Dollar

Zimbabwe

Zimbabwen dollari

17

Product form feature value - binding or page edge color

Kannen väri tai sivujen
reunaväri

P.3.5, P.4.8

1

BLK

Black

Musta

1

BLU

Blue

Sininen

1

BRN

Brown

Ruskea

1

BUR

Burgundy/maroon

Viininpunainen

1

CRE

Cream

Kermanvärinen

1

FCO

Four-color

Nelivärinen

8

FCS

Four-color and spotcolor

Nelivärinen tehostevärein

8

GLD

Gold

Kulta

1

GRN

Green

Vihreä

1

GRY

Grey

Harmaa

1
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MUL

Multicolor

Use <ProductFormFeatureDescription> to add brief
details if required.

Monivärinen

Tarvittaessa voidaan lisätä tarkempi 1
lyhyt kuvaus kenttään P.3.6
Tuotteen lisäpiirteen kuvaus
(<ProductFormFeatureDescription>).

NAV

Navy/Dark blue

Tummansininen

1

ORG

Orange

Oranssi

6

PNK

Pink

Vaaleanpunainen

1

PUR

Purple

Purppuranpunainen

1

RED

Red

Punainen

1

SLV

Silver

Hopea

1

TAN

Tan

Kellanruskea

1

TEA

Teal/ Turquoise green

Turkoosinvihreä

24

WHI

White

Valkoinen

1

YEL

Yellow

Keltainen

1
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ZZZ

100
02

121

Other

Muu

Discount code type

Alennuskoodi-järjestelmä

Proprietary discount
code

A publisher's or supplier's own code which identifies a
Oma
trade discount category, the actual discount being set by
trading partner agreement (applies to goods supplied on
standard trade discounting terms)

1

P.26.54

1

Kustantajan tai välittäjän oma
alennuskoodijärjestelmä.
Varsinainen alennus sovitaan
osapuolten kesken.

1

Text script code - ISO 15924

Kirjoitusjärjestelmän koodi
- ISO 15924

P.10.4

9

Afak

Afaka

Afaka

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Arab

Arabic

arabialainen

9

Armi

Imperial Aramaic

valtakunnanaramealainen

9

Armn

Armenian

armenialainen

9

Avst

Avestan

avestalainen

9

Bali

Balinese

balilainen

9

Bamu

Bamun

Bamun

13

script is not supported by Unicode
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Bass

Bassa Vah

script is not supported by Unicode

Batk

Batak

batakilainen

9

Beng

Bengali

bengalilainen

9

Blis

Blissymbols

Bopo

Bopomofo

bopomofo

9

Brah

Brahmi

brahmi

9

Brai

Braille

braille-pistekirjoitus

9

Bugi

Buginese

bugilainen

9

Buhd

Buhid

buhidilainen

9

Cakm

Chakma

Cans

Unified Canadian
Aboriginal Syllabics

Kanadan alkuperäiskansojen
yhtenäistetty tavukirjoitus

9

Cari

Carian

kaarialainen

9

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

Bassa Vah

bliss-symbolit

chakmalainen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

283

13

9

9

Cham

Cham

tša ilai e

9

Cher

Cherokee

cherokeelainen

9

Cirt

Cirth

Copt

Coptic

koptilainen

9

Cprt

Cypriot

muinaiskyproslainen

9

Cyrl

Cyrillic

kyrillinen

9

Cyrs

Cyrillic (Old Church
Slavonic variant)

kyrillinen
Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää
muinaiskirkkoslaavimuunnelma

9

Deva

Devanagari (Nagari)

devanagari

9

Dsrt

Deseret (Mormon)

deseret

9

Dupl

Duployan shorthand,
Duployan stenography

script is not supported by Unicode

Duployan shorthand, Duployan Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää
stenography

13

Egyd

Egyptian demotic

script is not supported by Unicode

egyptiläinen demoottinen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Egyh

Egyptian hieratic

script is not supported by Unicode

egyptiläinen hieraattinen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

cirth

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää
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9

Egyp

Egyptian hieroglyphs

egyptiläiset hieroglyfit

Elba

Elbasan

Ethi

Ethiopic (Ge ez)

Geok

Khutsuri (Asomtavruli
and Khutsuri)

Geor

Georgian (Mkhedruli)

georgialainen

9

Glag

Glagolitic

glagoliittinen

9

Goth

Gothic

goottilainen

9

Gran

Grantha

Grek

Greek

kreikkalainen

9

Gujr

Gujarati

gudžaratilai e

9

Guru

Gurmukhi

gurmukhi

9

Hang

Ha gul Ha gŭl,
Hangeul)

hangul

9

script is not supported by Unicode

Elbasan

9

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

etiopialainen

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

muinaisgeorgialainen

Grantha

13

9

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää
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9

13

Hani

Han (Hanzi, Kanji, Hanja)

kiinalainen han

9

Hano

Hanunoo (Hanunóo)

hanunoolainen

9

Hans

Han (Simplified variant)

kiinalainen yksinkertaistettu
han

9

Hant

Han (Traditional variant)

kiinalainen perinteinen han

9

Hebr

Hebrew

heprealainen

9

Hira

Hiragana

hiragana

9

Hmng

Pahawh Hmong

Hrkt

(alias for Hiragana +
Katakana)

Hung

Old Hungarian

script is not supported by Unicode

muinaisunkarilainen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Inds

Indus (Harappan)

script is not supported by Unicode

induslainen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Ital

Old Italic (Etruscan,
Oscan, etc)

muinaisitalialainen

9

Java

Javanese

jaavalainen

9

script is not supported by Unicode

pahawh hmong

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

hiragana tai katakana

9

9
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Jpan

(alias for Han + Hiragana
+ Katakana)

japanilainen

Jurc

Jurchen

Kali

Kayah Likayah li

kayah li

9

Kana

Katakana

katakana

9

Khar

Kharoshthi

kharosthi

9

Khmr

Khmer

khmeriläinen

9

Khoj

Khojki

Khojki

16

Knda

Kannada

kannadalainen

9

Kore

Korean (alias for Hangul
+ Han)

korealainen

9

Kpel

Kpelle

Kthi

Kaithi

kaithi

9

Lana

Lanna, Tai Tham

lanna

9

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

Jurchen

Kpelle

13

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

287

13

13

Laoo

Lao

laolainen

Latf

Latin (Fraktur variant)

script is not supported by Unicode

latinalainen
fraktuuramuunnelma

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Latg

Latin (Gaelic variant)

script is not supported by Unicode

latinalainen gaelimuunnelma

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Latn

Latin

latinalainen

9

Lepc

Lepcha (Róng)

lepchalainen

9

Limb

Limbu

limbulainen

9

Lina

Linear A

Linb

Linear B

lineaari-B

9

Lisu

Lisu (Fraser)

Lisu (Fraser)

13

Loma

Loma

Lyci

Lycian

lyykialainen

9

Lydi

Lydian

lyydialainen

9

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

lineaari-A

Loma

9

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

288

9

13

Mand

Mandaic, Mandaean

mandealainen

9

Mani

Manichaean

script is not supported by Unicode

manikealainen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Maya

Mayan hieroglyphs

script is not supported by Unicode

maya-hieroglyfit

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Mend

Mende

script is not supported by Unicode

Mende

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Merc

Meroitic Cursive

script is not supported by Unicode

Meroitic Cursive

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Mero

Meroitic Hieroglyphs

script is not supported by Unicode

meroiittinen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Mlym

Malayalam

malajalamilainen

9

Mong

Mongolian

mongolilainen

9

Moon

Moon (Moon code,
Moon script, Moon
type)

script is not supported by Unicode

moon-kohokirjoitus

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Mroo

Mro

script is not supported by Unicode

Mro

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Mtei

Meitei Mayek (Meithei,
Meetei)

meitei

13

289

Mymr

Myanmar (Burmese)

burmalainen

9

Narb

Old North Arabian
(Ancient North Arabian)

script is not supported by Unicode

Old North Arabian (Ancient
North Arabian)

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Nbat

Nabatean

script is not supported by Unicode

Nabatean

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Nkgb

Nakhi Geba ('Na-'Khi
²Ggŏ-¹baw, Naxi Geba)

script is not supported by Unicode

Nakhi Geba ('Na-'Khi ²Ggŏ¹baw, Naxi Geba)

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Nkoo

N Ko

Nshu

Nüshu

Ogam

Ogham

ogam

9

Olck

Ol Chiki (Ol Cemet', Ol,
Santali)

ol chiki

9

Orkh

Old Turkic, Orkhon Runic

orkhon

13

Orya

Oriya

orijalainen

9

Osma

Osmanya

osmanjalainen

9

Palm

Palmyrene

n'ko

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

Nüshu

Palmyrene

9

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää
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13

13

Perm

Old Permic

script is not supported by Unicode

muinaispermiläinen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Phag

Phags-pa

phags-pa

9

Phli

Inscriptional Pahlavi

piirtokirjoituspahlavilainen

9

Phlp

Psalter Pahlavi

script is not supported by Unicode

psalttaripahlavilainen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Phlv

Book Pahlavi

script is not supported by Unicode

kirjapahlavilainen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Phnx

Phoenician

Plrd

Miao (Pollard Phonetic)

Prti

Inscriptional Parthian

piirtokirjoitusparthialainen

9

Qaaa

Reserved for private use
(start)

varattu yksityiseen käyttöön
(alku)

9

Qabx

Reserved for private use
(end)

varattu yksityiseen käyttöön
(loppu)

9

Rjng

Rejang, Redjang,
Kaganga

rejang

9

Roro

Rongorongo

foinikialainen

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

Pollardin foneettinen

rongorongo

9

9

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää
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13

9

Runr

Runic

riimukirjoitus

9

Samr

Samaritan

samarianaramealainen

9

Sara

Sarati

Sarb

Old South Arabian

Old South Arabian

13

Saur

Saurashtra

saurashtra

9

Sgnw

SignWriting

Shaw

Shavian (Shaw)

Shrd

Sharada

script is not supported by Unicode

Sharada

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Sind

Sindhi, Khudawadi

script is not supported by Unicode

Sindhi, Khudawadi

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

Sinh

Sinhala

Sora

Sora Sompeng

Sund

Sundanese

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

sarati

SignWriting

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

shaw lainen

Sora Sompeng

13

9

sinhalilainen

script is not supported by Unicode

9

13

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

sundalainen

13

9

292

Sylo

Syloti Nagri

syloti Nagri

9

Syrc

Syriac

syyrialainen

9

Syre

Syriac (Estrangelo
variant)

syyrialainen estrangelomuunnelma

9

Syrj

Syriac (Western variant)

syyrialainen läntinen
muunnelma

9

Syrn

Syriac (Eastern variant)

syyrialainen itäinen
muunnelma

9

Tagb

Tagbanwa

tagbanwalainen

9

Takr

Takri

Tale

Tai Le

tailelainen

9

Talu

New Tai Lue

uusi tailuelainen

9

Taml

Tamil

tamililainen

9

Tang

Tangut

Tavt

Tai Viet

script is not supported by Unicode

script is not supported by Unicode

Takri

Tangut

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

tai viet

13

13

9

293

Telu

Telugu

telugulainen

Teng

Tengwar

Tfng

Tifinagh (Berber)

tifinagh

9

Tglg

Tagalog (Baybayin,
Alibata)

tagalogilainen

9

Thaa

Thaana

thaana

9

Thai

Thai

thailainen

9

Tibt

Tibetan

tiibetiläinen

9

Tirh

Tiruta

Tiruta

16

Ugar

Ugaritic

ugaritilainen

9

Vaii

Vai

vailainen

9

Visp

Visible Speech

script is not supported by Unicode

näkyvä puhe

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Wara

Warang Citi (Varang
Kshiti)

script is not supported by Unicode

Warang Citi (Varang Kshiti)

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

13

script is not supported by Unicode

tengwar

9

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää
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9

138

Wole

Woleai

Xpeo

Old Persian

muinaispersialainen

9

Xsux

Cuneiform, SumeroAkkadian

sumerilais-akkadilainen
nuolenpääkirjoitus

9

Yiii

Yi

yiläinen

9

Zinh

Code for inherited script

peritty

13

Zmth

Mathematical notation

script is not supported by Unicode

matemaattinen

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Zsym

Symbols

script is not supported by Unicode

symbolit

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Zxxx

Code for unwritten
languages

script is not supported by Unicode

kirjoittamaton

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

9

Zyyy

Code for undetermined
script

määrittämätön

9

Zzzz

Code for uncoded script

tuntematon tai virheellinen
kirjoitusjärjestelmä

9

Transliteration scheme code

Translitteraatiojärjestelmän Ei vielä käytössä
koodi

8

Suomalainen standardi SFS
4900

8

SFS4900 Finnish standard SFS
4900

script is not supported by Unicode

Transliteration of Cyrillic characters - Slavic languages

Woleai

Unicode ei tue kirjoitusjärjestelmää

Kyrillisten kirjainten translitterointi.
Slaavilaiset kielet

295

13

SFS5807 Finnish standard SFS
5807

Transliteration and transcription of Greek characters

Suomalainen standardi SFS
5807

Kreikan kielen kansallinen
translitteraatio ja transkriptio

8

SFS5755 Finnish standard SFS
5755

Transliteration of Arabic characters

Suomalainen standardi SFS
5755

Arabian kielen translitteraatio

8

SFS3602 Finnish standard SFS
5824

Transliteration of Hebrew characters

Suomalainen standardi SFS
5824

Heprealaisen kirjaimiston
translitteraatio

8

ISO3602 ISO 3602

Documentation - Romanization of Japanese (kana script) ISO 3602

Dokumentointi. Japanin kielen
(kana-kirjoitusjärjestelmän)
romanisaatio

8

ISO7098 ISO 7098

Information and documentation - Romanization of
Chinese

ISO 7098

Tieto ja dokumentointi. Kiinan kielen 8
romanisaatio

E-publication technical protection

Digitaalisen tuotteen
suojaus

P.3.16

9

00

None

Has no technical protection

Ei suojausta

Ei suojausta

9

01

DRM

Has DRM protection

DRM-suojaus

Teknisesti tekijänoikeussuojattu

9

02

Digital watermarking

Has digital watermarking

Digitaalinen vesileima

9

03

Adobe DRM

Has DRM protection applied by the Adobe CS4 Content
Server Package or by the Adobe ADEPT hosted service

Adobe DRM

10

04

Apple DRM

FairPlay' DRM protection applied via Apple proprietary
online store

Apple DRM

12

144
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OMA DRM

Has OMA v2 DRM protection applied, as used to protect
some mobile phone content

Usage type

OMA DRM

12

Käyttötapa

P.3.17

9

01

Preview

Preview before purchase

Esikatselu

Esikatselu ennen ostoa

9

02

Print

Print paper copy of extract

Tulostus

Tulostusoikeuksien (paperi)
määrittely

9

03

Copy / paste

Make digital copy of extract

Kopiointi

Kopiointioikeuksien (digitaalinen)
määrittely

9

04

Share

Share product across multiple concurrent devices

Jakaminen

Tuotetta voi käyttää samanaikaisesti 9
usemmalla kuin yhdellä laitteella

05

Text to speech

Read aloud with text to speech functionality

Muunnos puheeksi

Tuotetta voidaan lukea koneellisesti

06

Lend

Lendable to other device owner or account holder eg
Lend-to-afriend , library lending. The primary copy
becomes unusable while copy is 'on loan' unless a
number of concurrent users is
also specified).

Lainaus

Lainausoikeuksien määrittely
12
(käyttöoikeus siirtyy kopion mukana)

07

Time-limited license

E-publication license is time limited. Use with 02 from
List 146 and a number of days in <EpubUsageLimit>

Lisenssin kesto

Käyttöajan määrittely. Kentässä
P.3.18 on aina koodi 02 (rajoitettu)
ja päivien määrä ilmoitetaan
Käyttörajoitukset-ryhmässä.

13

Käyttöoikeus

P.3.18

9

Usage status

297

9

01

Permitted unlimited

02

Permitted subject to
limit

03

Prohibited

Kielletty

Unit of usage

Käyttömäärärajoituksen
kohde

P.3.20

9

147

Sallittu

Limit should be specified in <EpubUsageLimit>

Rajoitettu

9

Määrittely Käyttörajoituksetryhmässä (<EpubUsageLimit>).

9

9

01

Copies

Maximum number of copies that may be made of a
permitted extract

Kopiota

Kopioiden enimmäismäärä

9

02

Characters

Maximum number of characters in a permitted extract
for a specified usage

Merkkejä

Merkkien enimmäismäärä

9

03

Words

Maximum number of words in a permitted extract for a
specified usage

Sanoja

Sanojen enimmäismäärä

9

04

Pages

Maximum number of pages in a permitted extract for a
specified usage

Sivuja

Sivujen enimmäismäärä

9

05

Percentage

Maximum percentage of total content in a permitted
extract for a specified usage

Prosenttiosuus

Prosenttiosuus koko sisällöstä

9

06

Devices

Maximum number of devices in share group

Laitteita

Laitteiden enimmäismäärä

9

07

Concurrent users

Maximum number of concurrent users. NB where the
number of concurrent users is specifically not limited,
set the number of
concurrent users to zero.

Samanaikaisia käyttäjiä

Samanaikaisten käyttäjien
enimmäismäärä. Jos käyttäjien
määrää ei ole rajoitettu, se voidaan
ilmoittaa lukumäärällä 0 kentässä

9
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P.3.19 Käyttömäärärajoitus
(<Quantity>).
09

Days

Maximum time period in days

Päiviä

Enimmäiskäyttöaika päivinä.

11

10

Times

Maximum number of times a specified usage may occur

Käyttökertoja

Käyttökertojen enimmäismäärä.

11

11

Allowed usage start
page

Page number where allowed usage begins. <Quantity>
Sallittu aloitussivu
should contain an absolute page number, counting the
cover as page 1. (This type of page numbering should be
used only where the e-publication has a fixed pagination
– eg a non-reflowable PDF). Use with (max number of)
Pages, Percentage of content, or End page to specify
pages allowed in a Preview.

12

Allowed usage end page Page number where allowed usage ends. <Quantity>
Sallittu lopetussivu
should contain an absolute page number, counting the
cover as page 1. (This type of page numbering should be
used only where the e-publication has a fixed pagination
– eg a non-reflowable PDF). Use with Start page to
specify pages allowed in a Preview.

148

Collection type

Sarjan tyyppi

14

14

P.5.1

9

00

Unspecified (default)

Collection type is not determined

Määrittelemätön

9

10

Publisher collection

The collection is a bibliographic collection (eg a series)
defined and identified by a publisher, either on the
product itself or in product information supplied by the
publisher

Kustantajan luoma sarja

9
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149

Ascribed collection

The collection has been defined and identified by a party Muun toimijan muodostama
in the metadata supply chain other than the publisher,
sarja
typically an aggregator

Title element level

Nimeketaso

9

P.5.7, P.6.2

9

01

Product

The title element refers to an individual product

Tuotteen nimeke

9

02

Collection level

The title element refers to the top level of a
bibliographic collection.

Sarjan nimeke

9

03

Subcollection

The title element refers to an intermediate level of a
bibliographic collection that comprises two or more
sub-collections

Alasarjan nimeke

9

05

Master brand

The title element names a master brand where the use
of the brand spans multiple collections and product
forms, multiple media types and often multiple imprints
and publishers. Used only for branded media properties
such as children s character properties.

Tuotemerkki

Esimerkiksi Disney, Puuha-Pete,
Nalle Puh. Ei käytetä sarjan
nimekkeen ilmoittamiseen.

19

Product form

Tuotemuoto

P.3.2, P.4.5, P.23.5

9

00

Undefined

Määrittelemätön

AA

Audio

150

Audio recording - detail unspecified

Äänite, määrittelemätön

0

Käytä vain ennakkotiedoissa, jos
tarkka tuotemuoto ei ole vielä
tiedossa.
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0

AB

Audio cassette

Audio cassette (analogue)

C-kasetti

0

AC

CD-Audio

Audio compact disc, in any recording format: use coding
in Product Form Detail to specify the format, if required

CD-äänilevy

8

AD

DAT

Digital audio tape cassette

DAT-kasetti

0

AE

Audio disc

Audio disc (excluding CD)

Äänilevy

AF

Audio tape

Audio tape (reel tape)

Äänikela

AG

MiniDisc

Sony MiniDisc format

MD-äänilevy

AH

CD-Extra

Audio compact disc with part CD-ROM content

CD-äänilevy dataraidalla

2

AI

DVD Audio

DVD-äänilevy

2

AJ

Downloadable audio file Audio recording downloadable online

Ladattava äänitiedosto

AK

Pre-recorded digital
audio player

For example, Playaway audiobook and player: use
coding in Product Form Detail to specify the recording
format, if required

Laitteeseen ladattu äänikirja

AL

Pre-recorded SD card

For example, Audiofy audiobook chip

Äänitetty SD-kortti

Myös vinyylit

0

0

MiniDisc

2

Esimerkiksi verkkokaupasta
ladattava äänitiedosto

2

11

Esimerkiksi äänikirja

7
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AZ

Other audio format

Other audio format not specified by AB to AK

Jokin muu äänitallenne

Käytetään mikäli äänitettä ei voida
määritellä koodeilla AB–AL.

0

BA

Book

Book - detail unspecified

Kirja, määrittelemätön

Käytä vain ennakkotiedoissa, jos
tarkka tuotemuoto ei ole vielä
tiedossa.

0

BB

Hardback

Hardback or cased book

Kovakantinen kirja

0

BC

Paperback / softback

Paperback or other softback book

Pehmeäkantinen kirja

0

BD

Loose-leaf

Loose-leaf book

Irtolehtiä, irtolehtijulkaisu

Irtolehtipainos (lista 175 koodit
B301, B302, B303)

BE

Spiral bound

Spiral, comb or coil bound book

Kierreselkä

Kampasidos, wiresidos,
0
piilowiresidos (lista 175 koodit B311,
B312, B313)

BF

Pamphlet

Pamphlet or brochure, stapled; German 'geheftet'

Lehtivihko, moniste

BH

Board book

Child s book with all pages printed on board

Pahvisivuinen kirja

Lasten kirja, jonka kaikki sivut on
painettu pahville.

0

BI

Rag book

Child s book with all pages printed on textile

Kangaskirja

Lasten kirja, jonka kaikki sivut on
painettu tekstiilille.

0

BJ

Bath book

Child s book printed on waterproof material

Kylpykirja

Lasten kirja, jonka kansi ja sivut ovat 0
vedenkestävää materiaalia.

BK

Novelty book

A book whose novelty consists wholly or partly in a
Poikkeavan muotoinen kirja
format which cannot be described by any other available
code – a conventional format code is always to be

0

0

Kirja, jonka muoto on uudenlainen
tai erikoinen, eikä sitä voida kuvata
millään muulla koodilla (esim.

302

2

preferred; one or more Product Form Detail codes, eg
from the B2nn group, should be used whenever possible
to provide additional description.

lelukirja, tai Äpy). Mikäli mahdollista
tuotemuotoa tulisi tarkentaa
koodeilla listalta 175 (esim. B2alkuiset koodit).

BO

Fold-out book or chart

Concertina-folded book or chart, designed to fold to
pocket or regular page size: use for German 'Leporello'

Haitarikirja, "Leporello"

8

BP

Foam book

A children s book whose cover and pages are made of
foam

Pehmokirja

Lasten kirja, jonka kansi ja sivut ovat 10
pehmeää materiaalia, esim.
vaahtomuovia.

BZ

Other book format

Other book format or binding not specified by BB to BO

Jokin muu kirjan muoto

Tätä koodia käytetään, mikäli kirjaa
ei voida määritellä koodeilla BB–BP.

CA

Sheet map

Sheet map - detail unspecified

Kartta, määrittelemätön

0

CB

Sheet map, folded

Kartta, taiteltu

0

CC

Sheet map, flat

Kartta, taittelematon

0

CD

Sheet map, rolled

See Code List 80 for 'rolled in tube'

Kartta, rullattu

CE

Globe

Globe or planisphere

Karttapallo

CZ

Other cartographic

Other cartographic format not specified by CB to CE

Jokin muu kartan muoto

Ks. Koodilista 80, koodi 12

0

0

0

Tätä koodia käytetään, mikäli
karttaa ei voida määritellä koodeilla
CB–CE.
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0

DA

Digital (on physical
carrier)

DB

CD-ROM

DC

CD-I

DE

Game cartridge

DF

Diskette

DI

Digital content delivered on a physical carrier (detail
unspecified)

Digitaalinen tallenne,
määrittelemätön

Digitaalinen sisältö joka toimitetaan
fyysisenä tallenteena. Käytä vain
ennakkotiedoissa, jos tarkka
tuotemuoto ei ole vielä tiedossa.

CD-ROM

CD interactive

AKA 'floppy disc'

0

0

Interaktiivinen CD

Vuorovaikutteinen CD

0

Pelikasetti

Esim. Nintendo Gameboy

0

Levyke

0

DVD-ROM

DVD-ROM

2

DJ

Secure Digital (SD)
Memory Card

SD-muistikortti

6

DK

Compact Flash Memory
Card

CF-muistikortti

6

DL

Memory Stick Memory
Card

Memory Stick -muistikortti

6

DM

USB Flash Drive

USB-muisti

6

DN

Double-sided CD/DVD

Double-sided disc, one side Audio CD/CD-ROM, other
side DVD

Dualdisc

Dualdisc on kaksipuolinen CD-levy,
jonka toisella puolella on ääniraidat
ja toisella DVD.
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7

DZ

Other digital carrier

Other carrier of digital content not specified by DB to DN Muu digitaalinen tallenne

Käytetään, mikäli digitaalista
tallennetta ei voida määritellä
koodeilla DB–DN.

0

EA

Digital (delivered
electronically)

Digital content delivered electronically (delivery method
unspecified)

Käyttötapaa ei määritelty, joko
suoraan verkossa tai ladattava

9

EB

Digital download and
online

Digital content available both by download and by online Digitaalinen aineisto, ladattava Sekä suoraan verkossa että
access
ja verkkokäyttö
ladattava

9

EC

Digital online

Digital content accessed online only

Digitaalinen aineisto,
verkkokäyttö

9

ED

Digital download

Digital content delivered by download only

Digitaalinen aineisto, ladattava Ladattava

9

FA

Film or transparency

Film or transparency – detail unspecified

Filmi tai kalvo,
määrittelemätön

0

LA

Digital product license

Digital product license (delivery method not encoded)

Digitaalisen aineiston lisenssi,
määrittelemätön

10

LB

Digital product license
key

Digital product license delivered through the retail
supply chain as a physical key , typically a card or
booklet containing a code enabling the purchaser to
download the associated product

Digitaalisen aineiston
lisenssiavain

10

LC

Digital product license
code

Digital product license delivered by email or other
electronic distribution, typically providing a code
enabling the purchaser to upgrade or extend the license
supplied with the associated product

Digitaalisen aineiston
lisenssikoodi

10

MA

Microform

Microform – detail unspecified

Mikromuotoinen aineisto,
määrittelemätön

0

Digitaalinen aineisto,
käyttötapa määrittelemätön

Käytettävissä suoraan verkossa

Piirtoheitinkalvot, diat, filminauhat
ym.
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PB

Address book

May use product form detail codes P201 to P204 to
specify binding

Osoitekirja

Sidosasu voidaan osoittaa
tuotemuodon tarkenteilla P201P204.

PC

Calendar

PD

Cards

Cards, flash cards (eg for teaching reading)

Kortit

Esim. sana- tai kuvakortteja, joita
käytetään kielten opetuksessa tai
keräilykortteja

0

PF

Diary

May use product form detail codes P201 to P204 to
specify binding

Päiväkirja

Sidosasu voidaan osoittaa
tuotemuodon tarkenteilla P201P204.

0

PH

Kit

Parts for post-purchase assembly.

Koottava tuote

0

PI

Sheet music

Nuotit

0

PJ

Postcard book or pack

Postikorttipakkaus

Postikorttikirja tai -pakkaus

0

PK

Poster

Poster for retail sale – see also XF

Juliste

Myytävä juliste, seinäkartta,
opetuskuva tms. - ks. myös XF

0

PL

Record book

Record book (eg 'birthday book', 'baby book'): binding
unspecified; may use product form detail codes P201 to
P204 to specify binding

Täytettävä kirja

Esimerkiksi ystäväkirja, vauvakirja
tms. Sidosasu voidaan osoittaa
tuotemuodon tarkenteilla P201P204.

0

PM

Wallet or folder

Wallet or folder (containing loose sheets etc): it is
preferable to code the contents and treat 'wallet' as
packaging (List 80), but if this is not possible the product

Kansio

Kalenteri

0

0

0
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as a whole may be coded as a 'wallet'

PP

Stickers

Tarra-arkit

PR

Notebook / blank book

A book with all pages blank for the buyer's own use; may Muistikirja
use product form detail codes P201 to P204 to specify
binding

Kirjan kaikki sivut ovat tyhjiä.
Sidosasu voidaan osoittaa
tuotemuodon tarkenteilla P201P204.

8

PS

Organizer

May use product form detail codes P201 to P204 to
specify binding

Sidosasu voidaan osoittaa
tuotemuodon tarkenteilla P201P204.

8

PT

Bookmark

PZ

Other printed item

Other printed item not specified by PB to PQ

Muu painettu aineisto

Muu painettu aineisto. Käytetään
mikäli tuotetta ei voida määritellä
koodeilla PB-PT.

0

SA

Multiple-item retail
product

Presentation unspecified: format of product items must
be given in <ProductPart>

Monipakkaus

Myyntin tarkoitettu monipakkaus,
joka voi sisältää esim.:
a) useita kappaleita yhdestä
tuotteesta
b) useita kappaleita useammasta
kuin yhdestä tuotteesta
c) moniosaisen tuotteen
d) useita kappaleita yhdestä tai
useammasta tuotteesta ja yhden
kappaleen niihin liittyvästä
tuotteesta (esim. opettajan kirja ja
30 oppilaan kirjaa).

9

Järjestelmäkalenteri

2

Kirjanmerkki

8
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Tuotteen osien tuotemuoto
merkitään Tuotteen osa -ryhmään
(<ProductPart>).
VA

Video

Video – detail unspecified

Video, määrittelemätön

0

VI

DVD video

DVD video: specify TV standard in List 78

DVD-video

2

VJ

VHS video

VHS videotape: specify TV standard in List 78

VHS-video

2

VN

HD DVD

High definition DVD disc, Toshiba HD DVD format

HD DVD-levy

7

VO

Blu-ray

High definition DVD disc, Sony Blu-ray format

Blu-ray-levy

7

XB

Dumpbin – empty

Myyntiteline – tyhjä

0

XC

Dumpbin – filled

Dumpbin with contents. ISBN (where applicable) and
Myyntiteline – täysi
format of contained items must be given in Product Part.

0

XF

Poster, promotional

Promotional poster for display, not for sale – see also PK Juliste, markkinointimateriaali

ZB

Doll

ZC

Soft toy

Soft or plush toy

Ks. myös PK

0

Nukke

0

Pehmolelu

0
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ZD

Toy

ZE

Game

ZF

T-shirt

T-paita

0

ZJ

Jigsaw

Palapeli

25

ZY

Other apparel

Other apparel items not specified by ZB to ZJ, including
promotional or branded scarves, caps, aprons etc

Muu vaatekappale

25

ZZ

Other merchandise

Other merchandise not specified by ZB to ZF

Muu oheistuote

Oheistuote jota ei voida määritellä
koodeilla ZB-ZF.

0

Illustrated / not illustrated

Kuvitettu / Ei kuvitettu

P.11.5

9

01

No

Not illustrated

Ei kuvitettu

9

02

Yes

Illustrated

Kuvitettu

9

152

153

Lelu

Board game, or other game (except computer game: see Peli
DE)

Text type

0

Lautapeli tai vastaava

0

Tekstin tyyppi

P.14.1

10

Korkeintaan 350 merkkiä

10

02

Short
description/annotation

Limited to a maximum of 350 characters

Lyhyt kuvaus, huomautus

03

Description

Length unrestricted

Kuvaus

10
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04

Table of contents

Used for a table of contents sent as a single text field,
which may or may not carry structure expressed as
XHTML

Sisällysluettelo

10

05

Flap / cover copy

Descriptive blurb taken from the back cover and/or flaps Takakannen teksti

06

Review quote

A quote taken from a review of the product or of the
Lainaus arvostelusta
work in question where there is no need to take account
of different editions

10

07

Review quote: previous
edition

A quote taken from a review of a previous edition of the
work

Lainaus edellisen painoksen
arvostelusta

10

08

Review quote: previous
work

A quote taken from a review of a previous work by the
same author(s) or in the same series

Lainaus tekijän aiemman
teoksen arvostelusta

Myös lainaus toisen samaan sarjaan
kuuluvan teoksen arvostelusta

10

09

Endorsement

A quote usually provided by a celebrity to promote a
new book, not from a review

Suositus

Julkisuuden henkilön suositus
kirjasta

10

10

Promotional headline

A promotional phrase which is intended to headline a
description of the product

Tuotteen mainoslause

Mainoslause joka on tarkoitettu
tuotteen kuvauksen otsikoksi

10

11

Feature

Text describing a feature of a product to which the
publisher wishes to draw attention for promotional
purposes

Erityispiirre

Teksti tuotteen erityispiirteen
markkinoimiseksi

10

12

Biographical note

A note referring to all contributors to a product – NOT
linked to a single contributor

Huomautus tekijöistä

Kaikkiin tekijöihin liittyvä teksti

10

14

Excerpt

A short excerpt from the work

Tekstinäyte

Lyhyt ote teoksesta

10

15

Index

Use for an index sent as a single text field, which may be
structured using XHTML.

Hakemisto

Takakannessa tai takakannen
liepeessä oleva esittelyteksti

10

17
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17

Description for
collection

(of which the product is a part.) Length unrestricted.

Sarjan kuvaus

Kun tuote kuuluu sarjaan

18

New feature

As code 11, but used to highlight a new feature of this
edition or version.

Uusi erityispiirre

Teksti tuotteen uuden erityispiirteen 22
markkinoimiseksi

19

Version history

20

Open access statement

154

17

Versiohistoria

Short summary statement of open access status and any Open Access selite
related conditions (eg Open access – no commercial
use ), primarily for marketing purposes. Should always
be accompanied by a link to the complete license (see
code 99 in List 158).

Content audience

22

Julkaisun tilaan ja käyttöehtoihin
liittyvät tarkenteet. Lisenssilinkki
ilmoitetaan Linkit
markkinointimateriaaliin -ryhmässä
(<SupportingResource>).

22

Tekstin kohderyhmä

P.14.2, P.16.2

10

00

Unrestricted

Any audience

Rajoittamaton

Kaikki kohderyhmät

10

01

Restricted

Distribution by agreement between the parties to the
ONIX exchange (this value is provided to cover
applications where ONIX content includes material
which is not for general distribution)

Rajoitettu

Onix-tiedonvaihdossa

10

02

Booktrade

Distributors, bookstores, publisher s own staff etc

Kirja-ala

Jakelijat, kirjakaupat, kustantajan
oma käyttö jne.

10

03

End-customers

07

Press

Loppuasiakkaat

Press or other media

Lehdistö

10

Lehdistö tai muu media

10
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155

Content date role

Markkinointimateriaalin
päivämäärän rooli

P.16.12

10

Julkaisuaika

Materiaalin julkaisuaika

10

01

Publication date

Nominal date of publication

04

Broadcast date

Date when a TV or radio program was / will be broadcast Esitysaika

Televisio- tai radio-ohjelman
esitysaika

10

14

From date

Date from which a content item or supporting resource
may be referenced or used

Alkaen

Päivämäärä, josta alkaen materiaali
on käytettävissä

10

15

Until date

Date until which a content item or supporting resource
may be referenced or used

Asti

Päivämäärä, johon asti materiaali on 10
käytettävissä

17

Last updated

Date when a resource was last changed or updated

Päivitysaika

Materiaalin viimeisen päivityksen tai 10
muokkauksen päivämäärä

Viittauksen kohteen tyyppi

P.15.1

10

Arvostelu

Arvostelu kokonaisuudessaan

10

156

Cited content type
01

Review

02

Bestseller list

03

Media mention

158
01

The full text of a review in a third-party publication in
any medium

Bestseller-lista

Other than a review

10

Mediamaininta

Muu kuin arvostelu

10

Resource content type

Markkinointimateriaalin
tyyppi

P.16.1

10

Front cover

Etukansi

10
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02

Back cover

Takakansi

10

03

Cover / pack

Not limited to front or back

Asetelmakuva

Valokuva yhden tai useamman
tuotteen asetelmasta

10

04

Contributor picture

Photograph or portrait of contributor(s)

Tekijän kuva

Tekijän tai tekijöiden (valo)kuva

10

05

Series image / artwork

Sarjan tunnuskuva

10

06

Series logo

Sarjan logo

10

07

Product image / artwork

Tuotteen tunnuskuva

10

08

Product logo

Tuotteen logo

10

09

Publisher logo

Kustantajan logo

10

10

Imprint logo

Kustantajan markkinointinimen
logo

10

11

Contributor interview

Tekijän haastattelu

12

12

Contributor
presentation

Contributor presentation and/or commentary

Tekijän esittely

12

15

Sample content

For example: sample chapter text, page images,
screenshots

Näytesivu

Esim. näyteteksti, sivun kuva tai
ruutukaappaus
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10

16

Widget

A look inside feature presented as a small embeddable
application

Näytetekstisovellus

Verkkosivulle upotettava sovellus,
esim. flash-muodossa

10

17

Review

Use the <TextContent> composite for review quotes
carried in the ONIX record. Use the <CitedContent>
composite for a third-party review which is referenced
from the ONIX record. Use <SupportingResource> only
for a review which is offered for reproduction as part of
promotional material for the product.

Arvostelu

Käytä Teksti-ryhmää
(<TextContent>) Onix-viestin
mukana lähetettävistä
arvosteluteksteistä ja
Mediaviittaukset-ryhmää
(<CitedContent>) viitattaessa
linkitettyihin arvosteluihin.

10

19

Reading group guide

Lukupiiriopas

10

20

Teacher s guide

Opettajan opas

10

21

Feature article

24

Press release

25

Table of contents

A table of contents held in a separate downloadable file, Sisällysluettelo
not in the ONIX record. Equivalent of code 04 in List 153.
Use
the <TextContent> composite for a table of contents
carried in the ONIX record. Use <Supporting Resource>
for text offered as a separate file resource

Sisällysluettelo, joka on erillisessä
tiedostossa, ei ONIX-tietueessa
itsessään. Vastaava kuin koodi 04
listalla 153. Käytä <Tekstin tyyppiä>
kuvaamaan ONIX-tietueen mukana
tulevaa sisällysluetteloa

11

26

Trailer

A promotional video, similar to a movie trailer
(sometimes referred to as a "book trailer")

Kirjan mainosvideo

11

Feature article provided by publisher

Esittelyartikkeli

Kustantajan tuottama artikkeli

10

Lehdistötiedote

Kirjavideo

10
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Master brand logo

31

Description

Descriptive text in a separate downloadable file, not in
Kuvaus
the ONIX record. Use the <TextContent> composite with
code 03 from List 153 for descriptions carried in the
ONIX record. Use <Supporting Resource> for text offered
as a separate file resource for reproduction as part of
promotional material for the product

Kuvaus on erillinen tiedosto, joka ei
sisälly ONIX-tietueeseen. Käytä
<Tekstin tyyppi> listan 153 kohtaa
03 kuvataksesi ONIX-tietueessa
itsessään olevaa kuvausta

32

Index

Index text held in a separate downloadable file, not in
Hakemisto
the ONIX record. Use the <TextContent> composite with
code 15 from List 153 for index text carried in the ONIX
record. Use <Supporting Resource> for an index offered
as a separate file resource

Hakemisto on erillinen tiedosto, joka 27
ei sisälly ONIX-tietueeseen. Käytä
<Tekstin tyyppi> listan 153 kohtaa
15 kuvataksesi ONIX-tietueessa
itsessään olevaa hakemistoa.

99

License

Link to a license covering permitted usage of the product Lisenssi
content. This is a workaround in ONIX 3.0, pending
introduction of an license link element near to
UsageConstraints.

Linkki tuotteen käyttölisenssiin.
Linkki ilmoitetaan kentässä P.16.11.
Linkki (<ResourceLink>).

22

P.16.3

10
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Tuotemerkin logo

Resource mode

Markkinointimateriaalin
muoto

20

27

01

Application

An executable together with data on which it operates

Sovellus

10

02

Audio

A sound recording

Äänitiedosto

10

03

Image

A still image

Kuvatiedosto

10
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04

Text

Readable text, with or without associated images etc

Tekstitiedosto

Luettavaa tekstiä, voi sisältää myös
kuvia

10

05

Video

Moving images, with or without accompanying sound

Videotiedosto

Voi sisältää ääntä

10

06

Multi-mode

A website or other supporting resource delivering
content in a variety of modes

Verkkosivusto

Sisällöltään monimuotoista
materiaalia tukeva verkkosivusto

10

Lisätiedon tyyppi

P.16.4

10
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Resource feature type
01

Required credit

Credit that must be displayed when a resource is used
(eg Photo Jerry Bauer or © Magnum Photo ). Credit
text should be carried in <FeatureNote>

Kuvaajatiedot

Teksti tulisi sisällyttää kenttään
P.16.6 Lisätietohuomatus
(<FeatureNote>).

12

02

Caption

explanatory caption that may accompany a resource (eg
use to identify an author in a photograph). Caption text
should be carried in <FeatureNote>

Kuvateksti

Kuvateksti tulisi sisällyttää kenttään
P.16.6 Lisätietohuomatus
(<FeatureNote>).

12

03

Copyright holder

copyright holder of resource (indicative only, as the
resource can be used without consultation). Copyright
text should be carried in <FeatureNote>

Lisenssin haltija

Tieto lisenssin haltijasta tulisi
12
sisällyttää kenttään P.16.6
Lisätietohuomatus (<FeatureNote>).

04

Length in minutes

approx length in minutes of an audio or video resource.
<FeatureValue> should contain the length of time as an
integer number of minutes

Kesto minuutteina

Ääni- tai videotiedoston kesto
merkitään numeerisessa muodossa
kenttään P.16.9 Lisätiedon arvo
(<FeatureValue>).

12

05

ISNI of resource
contributor

Use to link resource to a contributor unambiguously, for
example with Resource Content types 04, 11–14 from
List 158, particularly where the product has more than a
single contributor. <FeatureValue> contains the 16-digit
ISNI

Sisällöntuottajan ISNI-tunnus

Standarditunnus, joka yksilöi
sisällöntuottajan.

27
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Resource form

Välitystapa

P.16.7

10

01

Linkable resource

A resource that may be accessed by a hyperlink. The
current host (eg the ONIX sender, who may be the
publisher) will provide ongoing hosting services for the
resource for the active life of the product (or at least
until the Until Date specified in <ContentDate>). The
ONIX recipient may embed the URL in a consumer
facing-website (eg as the src attribute in an <img> link),
and need not host an independent copy of the resource

Linkitettävä aineisto

Onix-viestin lähettäjä tarjoaa
aineiston (esim. kansikuvan)
linkitettäväksi. Vastaanottajan ei
tarvitse säilyttää omaa kopiota.

12

02

Downloadable file

A file that may be downloaded on demand for thirdparty use. The ONIX sender will host a copy of the
resource until the specified Until Date, but only for the
ONIX recipient s direct use. The ONIX recipient should
download a copy of the resource, and must host an
independent copy of the resource if it is used on a
consumer-facing website. Special attention should be
paid to the Last Updated <ContentDate> to ensure the
independent copy of the resource is kept up to date

Ladattava tiedosto

Onix-viestin lähettäjä tarjoaa
aineiston vain vastaanottajan
käyttöön. Vastaanottajan on
ladattava oma kopio käytettäväksi
verkkosivustollaan.

12

03

Embeddable application

An application which is supplied in a form which can be
embedded into a third-party webpage. As type 02,
except the resource contains active content such as
JavaScript, Flash, etc

Upotettava sovellus

Kuten edellinen, mutta sisältää
aktiivista sisältöä, esim. JavaScript,
Flash.

12

Resource version feature type

Lisätiedon tyyppi

P.16.8

10

File format

Tiedostomuoto

Lisätiedon arvo -kenttään
(<FeatureValue>) merkitään koodi
listalta 178.

10
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01

Resource Version Feature Value carries a code from List
178
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02

Image height in pixels

Resource Version Feature Value carries an integer

Kuvan korkeus pikseleinä

Lisätiedon arvo -kenttään
(<FeatureValue>) merkitään
kokonaisluku.

10

03

Image width in pixels

Resource Version Feature Value carries an integer

Kuvan leveys pikseleinä

Lisätiedon arvo -kenttään
(<FeatureValue>) merkitään
kokonaisluku.

10

04

Filename

Resource Version Feature Value carries the filename of
the supporting resource

Tiedoston nimi

Lisätiedon arvo -kenttään
(<FeatureValue>) merkitään
tiedoston nimi.

11

05

Approximate download
file size in Mbytes

Resource Version Feature Value carries a decimal
Ladattavan tiedoston koko
number only, suggested no more than 2 significant digits megabitteinä
(eg 1.7, not 1.7462).

Lisätiedon arvo -kenttään
(<FeatureValue>) merkitään
desimaaliluku, esim. 1.7.

11

06

MD5 hash value

MD5 hash value of the resource file.
<ResourceVersionFeatureValue> should contain the
hash value (as 32 hexadecimal digits). Can be used as a
cryptographic check on the integrity of a resource after
it has been retrieved

Tiedoston MD5-salaus

Lisätiedon arvo -kenttään
(<FeatureValue>) merkitään
salausarvo (32
hexadesimaalimerkkiä).

12

Ilmestymisajan tyyppi

P.20.3

9
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Publishing date role
01

Publication date

Nominal date of publication

Julkaisupäivämäärä

9

02

Embargo date

If there is an embargo on retail sales in this market
before a certain date, the date from which the embargo
is lifted and retail sales are permitted

Myyntiestopäivämäärä

Päivämäärä, josta alkaen tuotteen
vähittäismyynti on sallittu.

12

11

Date of first publication

Date when the work incorporated in a product was first
published

Teoksen ensimmäinen
julkaisuaika

Esim. käännetyn teoksen
ensimmäinen julkaisuaika
käännöskielellä (alkuteoksen

9
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julkaisuaika voidaan ilmoittaa
koodilla 20), tai alkukielellään
uudelleen julkaistun teoksen
ensimmäinen julkaisuaika.
12

Last reprint date

Date when a product was last reprinted

Viimeisimmän
uusintapainoksen päivämäärä

20

Date of first publication
in original language

Year when the original language version of work
incorporated in a product was first published (note, use
only when different from code 11)

Alkuteoksen julkaisuvuosi

Alkuteoksen ensimmäinen
julkaisuvuosi

13

22

Expected availability
after temporary
withdrawal

Date when a product that has been temporarily
withdrawn from sale or recalled for any reason is
expected to become available again, eg after correction
of quality or technical issues.

Myyntiinpalautus-päivämäärä

Päivämäärä, jolloin tilapäisesti
myynnistä poistettu tuote
todennäköisesti palautuu myyntiin.

15

26

Forthcoming reprint
date

Date on which a product will be reprinted.

Uusintapainoksen
ilmestymispäivämäärä

Uusintapainoksen arvioitu
ilmestymispäivämäärä

18

Päivämäärän tyyppi

P.26.18

9
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Supply date role
18

171

Last date for returns

Last date when returns will be accepted, generally for a
product which is being remaindered or put out of print

Tax type
01

VAT

Palautuspäivämäärä

Veron tyyppi
Value added tax (TVA, IVA, MwSt etc)

9

11

P.26.66

9

Arvonlisävero

9
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Price date role

Hinnan päivämäärän tyyppi P.26.83

9

14

From date

Date on which a price becomes effective

Alkaen

Päivämäärä josta alkaen hinta on
voimassa

9

15

Until date

Date on which a price ceases to be effective

Asti

Päivämäärä johon asti hinta on
voimassa

9

Tuotemuodon tarkenne

P.3.3, P.4.6, P.23.6

9
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Product form detail
A101

CD standard audio
format

A102

CD 'red book' format

CD-formaatti

2

SACD super audio
format

SACD-formaatti

2

A103

MP3 format

MP3

2

A104

WAV format

WAV

2

A105

Real Audio format

Real Audio

2

A106

WMA

Windows Media Audio format

WMA

9

A107

AAC

Advanced Audio Coding format

AAC

9

A108

Ogg/Vorbis

Vorbis audio format in the Ogg container

Ogg/Vorbis

9
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A109

Audible

Audio format proprietary to Audible.com

Audible

9

A110

FLAC

Free lossless audio codec

FLAC

9

A111

AIFF

Audio Interchangeable File Format

AIFF

9

A112

ALAC

Apple Lossless Audio Codec

ALAC

9

A202

DAISY 2: full audio with
navigation (no text)

DAISY 2: äänikirja, selattava

13

A204

DAISY 2: full audio with
navigation and full text

DAISY 2: sisältää kirjan tekstinä Ääni voi olla ihmisääntä tai
ja ääneen luettuna
koneääntä

13

A206

DAISY 2: full text with
navigation and no audio

Reading systems may provide full audio via text-tospeech

DAISY 2: sisältää kirjan tekstin
ilman ääntä

13

A302

Readalong audio

Audio intended exclusively for use with a printed copy of Kirjan kanssa käytettävä äänite Yleensä osa tuotepakkausta, jossa
the book. Most often a children s product. Usually
lastenkirja ja sama teksti äänikirjana
contains instructions such as turn the page now and
other references to the printed item, and is usually sold
packaged together with a printed copy.

15

A303

Playalong audio

Audio intended for musical accompaniment, eg Music
minus one , etc, often used for music learning. Includes
singalong backing audio for
musical learning or for Karaoke-style entertainment.

Soita- tai laula mukana -äänite

Äänite, jonka mukana voi soittaa tai
laulaa

15

A304

Speakalong audio

Audio intended for language learning, which includes
speech plus gaps intended to be filled by the listener.

Kielen opiskeluäänite

Kielten opiskelussa käytettävä
äänite, jossa taukoja esim. sanojen

15
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toistoa varten

A305

Synchronised audio

Pre-recorded audio narration synchronised to text
Synkronoitu ääni
within an epublication, for example an EPUB3 with audio
overlay. Synchronisation at least at paragraph level, and
covering the full textual content

Ennalta äänitetty kerronta
synkronoituna e-julkaisun tekstiin.
Synkronisointi on toteutettu
vähintään kappaletasolla ja kattaa
koko sisällön

B104

A-format paperback

In UK, a category of paperback characterized by page
size (normally 178 x 111 mm approx); use with Product
Form code BC

A-formaatin pokkari

Sivun koko n. 178 x 111 mm. Listalta 2
150 koodi BC

B105

B-format paperback

In UK, a category of paperback characterized by page
size (normally 198 x 129 mm approx); use with Product
Form code BC

B-formaatin pokkari

Sivun koko n. 198 x 129 mm. Listalta 2
150 koodi BC

B113

Pocket (Sweden)

A Swedish paperback format, use with Product Form
Code BC

Pocket-formaatti (Ruotsi)

Listalta 150 koodi BC

7

B114

Storpocket (Sweden)

A Swedish paperback format, use with Product Form
Code BC. In Finnish, Jättipokkari.

Jättipokkari-formaatti (Suomi)

Listalta 150 koodi BC

7

B115

Kartonnage (Sweden)

A Swedish hardback format, use with Product Form
Code BB

Kartonkikantinen

Listalta 150 koodi BB

7

B116

Flexband (Sweden)

A Swedish softback format, use with Product Form Code
BC

Flexikantinen

Yleensä sidottu kirja, jossa taipuisa
kansi, listalta 150 koodi BC

7

B117

Mook

In Japan, a softback book in the format of a magazine
but sold like a book

Aikakauslehtikirja / Mookki

Aikakauslehteä muistuttava
pehmeäkantinen kirja

11

B118

Dwarsligger

Also called 'Flipback'. A softback book in a specially
compact proprietary format with pages printed in
landscape on very thin paper and

Miki

Minitaskukirja (8 x 12 cm), jonka
teksti on painettu horisontaalisesti.

11
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26

bound along the long (top) edge – see
www.dwarsligger.com.
B201

Coloring / join-the-dot
book

Värityskirja / Puuhakirja

2

B202

Lift-the-flap book

Kurkistuskirja

2

B204

Miniature book

Pienoiskokoinen kirja

4

B205

Moving picture / flicker
book

Animaatiokirja

Kirjan sivujen pikaselaus tuottaa
animaation.

2

B206

Pop-up book

Näyttämökirja

Esim. Pop-up -kirja, ponnahduskirja

2

B207

Scented / 'smelly' book

Tuoksukirja

B208

Sound story / 'noisy'
book

Äänitehostekirja

B209

Sticker book

Tarrakirja

B210

Touch-and-feel book

A book whose pages have a variety of textured inserts
designed to stimulate tactile exploration: see also B214
and B215

Tunnustelukirja

Kirjassa erilaisia koskettelupintoja
eri materiaaleista

10

B212

Die-cut book

A book which is cut into a distinctive non-rectilinear
shape and/or in which holes or shapes have been cut
internally. ( Die-cut is used here as a convenient
shorthand, and does not imply strict limitation to a

Muotoonleikattu kirja

Muuhun kuin perinteiseen
nelikulmaiseen muotoon leikattu
kirja tai kirja, jonka sisään on
leikattu reikiä tai erilaisia muotoja.

10

Note: was wrongly shown as B203 (duplicate entry) in
Issue 3

2

Kirjassa ääni- tai musiikkitehosteita

2

2
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particular production process.)

B213

Book-as-toy

A book which is also a toy, or which incorporates a toy as Lelukirja
an integral part. (Do not, however, use B213 for a
multiple-item product which includes a book and a toy
as separate items.)

Kirja, joka toimii myös leluna, tai
10
kirja, jonka osana on lelu. (Koodia ei
pidä käyttää tuotteesta, joka sisältää
kirjan ja lelun erillisinä osina.)

B221

Picture book

Children's picture book: use with applicable Product
Form code

Katselukirja

Lastenkirja jossa pääpaino
kuvituksella

2

B301

Loose leaf - sheets and
binder

Use with Product Form code BD

Irtolehdet ja kansio

Listalta 150 koodi BD

2

B302

Loose leaf - binder only

Use with Product Form code BD

Kansio irtolehdille

Listalta 150 koodi BD

2

B303

Loose leaf - sheets only

Use with Product Form code BD

Irtolehtiä

Listalta 150 koodi BD

2

B304

Sewn

AKA stitched; for 'saddle-sewn', see code B310

Lankasidos

Haka- tai satulasidottu ks. B310

2

B305

Unsewn / adhesive
bound

Including 'perfect bound', 'glued'

Liimasidos

3

B306

Library binding

Strengthened binding intended for libraries

Kirjastosidos

2

B307

Reinforced binding

Strengthened binding, not specifically intended for
libraries

Vahvistettu sidos

Ei erityisesti kirjastoja varten

2

B308

Half bound

Must be accompanied by a code specifiying a material,
eg 'half-bound real leather'

Puolisidos

Selkä, kulmat ja osa kirjan kansista
eri materiaalia (esim. nahkaa) kuin
muu osa kansista.

2
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Materiaali tulee tarkentaa koodilla,
esim. puolisidos nahkaa (B403)
B309

Quarter bound

Must be accompanied by a code specifiying a material,
eg 'quarter bound real leather'

Neljännessidos

Selkä ja pieni osa kirjan kansista (n.
1/8 kannen leveydestä) eri
materiaalia kuin muu osa kansista.
Materiaali tulee tarkentaa koodilla,
esim. neljännessidos nahkaa (B403)

2

B310

Saddle-sewn

AKA 'saddle-stitched' or 'wire-stitched'

Haka- tai satulasidottu

B311

Comb bound

Round or oval plastic forms in a clamp-like configuration: Kampasidos
use with Product Form code BE

Listalta 150 koodi BE

6

B312

Wire-O

Twin loop metal or plastic spine: use with Product Form
code BE

Wiresidos

Listalta 150 koodi BE

6

B313

Concealed wire

Cased over Wire-O binding: use with Product Form code
BE

Piilowiresidos

Listalta 150 koodi BE

6

B401

Cloth over boards

AKA fabric, linen over boards

Kangaskannet

Kovakantinen

2

B402

Paper over boards

Ylivetokannet

2

B403

Leather, real

Nahka

2

B404

Leather, imitation

Keinonahka

2

B405

Leather, bonded

Rouhenahka

2

3
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B406

Vellum

Pergamentti

2

B409

Cloth

Kangas

6

B411

Velvet

Sametti

8

B413

Plastic-covered

Muovikantinen

8

B414

Vinyl-covered

Vinyylikantinen

8

B415

Laminated cover

Book, laminating material unspecified: use L101 for
Kannet laminoitu
"whole product laminated", eg a laminated sheet map or
wallchart

8

B501

With dust jacket

Type unspecified

Suojapaperi

2

B504

With flaps

For paperback with flaps

Liepeelliset pehmeät kannet

2

B505

With thumb index

Reunahakemisto

2

B506

With ribbon marker(s)

B507

With zip fastener

Cloth, not necessarily over boards – cf B401

If the number of markers is significant, it can be stated
as free text in <ProductFormDescription>

Lukunauha(t)

Mikäli nauhojen määrä on tärkeä
sen voi ilmoittaa vapaana tekstinä
kentässä 3.8 Tuotemuodon kuvaus

Vetoketju

2

2
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B508

With button snap
fastener

Painonappi-kiinnitys

2

B509

With leather edge lining

AKA yapp edge?

Suojareunat

2

B511

With foldout

With one or more gatefold or foldout sections bound in.

Taitesivu tai -kansi

B512

Wide margin

Pages include extra-wide margin specifically intended for Leveät marginaalit
insertion of hand-written annotations

B601

Turn-around book

A book in which half the content is printed upside-down, Kääntökirja
to be read the other way round. Also known as a 'flipbook' (usually an omnibus of two works)

B602

Unflipped manga format Manga with pages and panels in the sequence of the
original Japanese, but with Western text

Manga-formaatti

B610

Syllabification

Tavutettu teksti

25

D101

Real Video format

Real Video -tiedostomuoto

2

D102

Quicktime format

Quicktime -tiedostomuoto

2

D103

AVI format

AVI -tiedostomuoto

2

D104

Windows Media Video
format

Windows Media Video tiedostomuoto

2

Text shows syllable breaks.

Sisältää yhden tai useamman
taitetun sivun tai -kannen

24

Erityisesti käsin tehtäviä merkintöjä
varten

27

7

Manga-sarjakuvakirja, jossa kuvien
järjestys on säilytetty (luetaan
"takakannesta etukanteen" päin).
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8

D105

MPEG-4

MPEG-4 -tiedostomuoto

5

D201

MS-DOS

Use with an applicable Product Form code D*; note that
more detail of operating system requirements can be
given in a Product Form Feature composite

MS-DOS

Listalta 150 soveltuva koodi D*

2

D202

Windows

Use with an applicable Product Form code D*; see note
on D201

Windows

Listalta 150 soveltuva koodi D*

2

D203

Macintosh

Use with an applicable Product Form code D*; see note
on D201

Macintosh

Listalta 150 soveltuva koodi D*

2

D204

UNIX / LINUX

Use with an applicable Product Form code D*; see note
on D201

UNIX / LINUX

Listalta 150 soveltuva koodi D*

2

D205

Other operating
system(s)

Use with an applicable Product Form code D*; see note
on D201

Other operating system(s)

Listalta 150 soveltuva koodi D*

2

D206

Palm OS

Use with an applicable Product Form code D*; see note
on D201

Palm OS

Listalta 150 soveltuva koodi D*

6

D207

Windows Mobile

Use with an applicable Product Form code D*; see note
on D201

Windows Mobile

Listalta 150 soveltuva koodi D*

6

D301

Microsoft XBox

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Microsoft XBox

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D302

Nintendo Gameboy
Color

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Nintendo Gameboy Color

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D303

Nintendo Gameboy
Advanced

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Nintendo Gameboy Advanced

Listalta 150 koodi DE tai DB

2
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D304

Nintendo Gameboy

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Nintendo Gameboy

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D305

Nintendo Gamecube

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Nintendo Gamecube

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D306

Nintendo 64

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Nintendo 64

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D307

Sega Dreamcast

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Sega Dreamcast

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D308

Sega Genesis/Megadrive Use with Product Form code DE or DB as applicable

Sega Genesis/Megadrive

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D309

Sega Saturn

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Sega Saturn

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D310

Sony PlayStation 1

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Sony PlayStation 1

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D311

Sony PlayStation 2

Use with Product Form code DE or DB as applicable

Sony PlayStation 2

Listalta 150 koodi DE tai DB

2

D312

Nintendo Dual Screen

Nintendo Dual Screen

6

D313

Sony PlayStation 3

Sony PlayStation 3

7

D314

Xbox 360

Xbox 360

7

D315

Nintendo Wii

Nintendo Wii

7
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D316

Sony PlayStation
Portable (PSP)

Sony PlayStation Portable (PSP)

7

E100

Other

No code allocated for this e-publication format yet

Muu digitaalisen julkaisun
muoto

13

E101

EPUB

The Open Publication Structure / OPS Container Format
standard of the International Digital Publishing Forum
(IDPF) [File extension .epub]

EPUB

E102

OEB

The Open EBook format of the IDPF, a predecessor of
OEB
the full EPUB format, still (2008) supported as part of the
latter [File extension .opf]. Includes EPUB format up to
and including version 2 – prefer code E101 for EPUB 2
and always use E101 for EPUB 3.

10

E103

DOC

Microsoft Word binary document format [File extension
.doc]

DOC

10

E104

DOCX

Office Open XML / Microsoft Word XML document
format (ISO/IEC 29500:2008) [File extension .docx]

DOCX

10

E105

HTML

HyperText Mark-up Language [File extension .html,
.htm]

HTML

10

E106

ODF

Open Document Format [File extension .odt]

ODF

10

E107

PDF

Portable Document Format (ISO 32000-1:2008) [File
extension .pdf]

PDF

10

E108

PDF/A

PDF archiving format defined by ISO 19005-1:2005 [File
extension .pdf]

PDF/A

10

Versio ilmoitetaan kentässä P.3.6
10
Tuotteen lisäpiirteen kuvaus
(<ProductFormFeatureDescription>)
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E109

RTF

Rich Text Format [File extension .rtf]

RTF

10

E110

SGML

Standard Generalized Mark-up Language

SGML

10

E111

TCR

A compressed text format mainly used on Psion
handheld devices [File extension .tcr]

TCR

10

E112

TXT

Text file format [File extension .txt]

TXT

10

E113

XHTML

Extensible Hypertext Markup Language [File extension
.xhtml, .xht, .xml, .html, .htm]

XHTML

10

E114

zTXT

A compressed text format mainly used on Palm
handheld devices [File extension .pdb – see also E121,
E125, E130]

zTXT

10

E115

XPS

XML Paper Specification format [File extension .xps]

XPS

10

E116

Kindle

A format proprietary to Amazon for use with Kindle
reading devices or software readers [File extensions
.azw, .mobi, .prc].

Kindle

10

E117

BBeB

A Sony proprietary format for use with the Sony Reader
and LIBRIé reading devices [File extension .lrf]

BBeB

10

E118

DXReader

A proprietary format for use with DXReader software

DXReader

10

E119

EBL

A format proprietary to the Ebook Library service

EBL

10
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E120

Ebrary

A format proprietary to the Ebrary service

Ebrary

10

E121

eReader

A proprietary format for use with eReader (AKA Palm
Reader ) software on various hardware platforms [File
extension .pdb – see also E114, E125, E130]

eReader

10

E122

Exebook

A proprietary format with its own reading system for
Windows platforms [File extension .exe]

Exebook

10

E123

Franklin eBookman

A proprietary format for use with the Franklin eBookman Franklin eBookman
reader

10

E124

Gemstar Rocketbook

A proprietary format for use with the Gemstar
Rocketbook reader [File extension .rb]

Gemstar Rocketbook

10

E125

iSilo

A proprietary format for use with iSilo software on
various hardware platforms [File extension .pdb – see
also E114, E121, E130]

iSilo

10

E126

Microsoft Reader

A proprietary format for use with Microsoft Reader
software on Windows and Pocket PC platforms [File
extension .lit]

Microsoft Reader

10

E127

Mobipocket

A proprietary format for use with Mobipocket software
on various hardware platforms [File extension .prc].
Includes Amazon Kindle formats up to and including
version 7 – prefer code E116 for version 7 and always
use E116 for KF8 or later.

Mobipocket

10

E128

MyiLibrary

A format proprietary to the MyiLibrary service

MyiLibrary

10

E129

NetLibrary

A format proprietary to the NetLibrary service

NetLibrary

10
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E130

Plucker

A proprietary format for use with Plucker reader
software on Palm and other handheld devices [File
extension .pdb – see also E114, E121, E125]

Plucker

10

E131

VitalBook

A format proprietary to the VitalSource service

VitalBook

10

E132

Vook

A proprietary digital product combining text and video
content and available to be used online or as a
downloadable application for a mobile device – see
www.vook.com

Vook

11

E133

Google Edition

An epublication made available by Google in association
with a publisher; readable online on a browser-enabled
device and offline on designated ebook readers

Google Edition

11

E134

Book 'app' for iOS

Epublication packaged as application for iOS (eg Apple
iPhone, iPad etc), containing both executable code and
content. Use <ProductContentType> to describe
content, and <ProductFormFeatureType> to list detailed
technical requirements

Book 'app' for iOS

12

E135

Book 'app' for Android

Epublication packaged as application for Android (eg
Book 'app' for Android
Android phone or tablet), containing both executable
code and content. Use <ProductContentType> to
describe content, and <ProductFormFeatureType> to list
detailed technical requirements

12

E136

Book 'app' for other
operating system

Epublication packaged as application, containing both
Book 'app' for other operating
executable code and content. Use where other 'app'
system
codes are not applicable. Technical requirements such as
target operating system and/or device should be
provided eg in <ProductFormFeatureType>. Content
type (text or text plus various 'enhancements') may be

12
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described with <ProductContentType>

E139

CEB

Founder Apabi's proprietary basic e-book format.

CEB

15

E140

CEBX

Founder Apabi's proprietary XML e-book format.

CEBX

15

E141

iBook

Apple s iBook format (a proprietary extension of the
IDPF s EPUB format), can only be read on Apple iOS
devices.

iBook

17

E142

ePIB

Proprietary format used by Barnes and Noble, readable
on NOOK devices and Nook reader software.

ePIB

17

E143

SCORM

Sharable Content Object Reference Model, standard
content and packaging format for e-learning objects.

SCORM

20

E200

Reflowable

Use where a particular e-publication type (specified
using codes E100 and upwards) has both fixed-format
and reflowable versions

Mukautuva teksti

E201

Fixed format

Use where a particular e-publication type (specified
using codes E100 and upwards) has both fixed-format
and reflowable versions.

Lukittu ulkoasu

15

E202

Readable offline

All e-publication resources are included within the epublication package.

Ei edellytä verkkoyhteyttä

15

E203

Requires network
connection

E-publication requires a network connection to access
some resources (eg an enhanced e-book where video
clips are not stored within the epublication package
itself but are delivered via an internet connection).

Edellyttää verkkoyhteyttä

15

ns. juokseva/dynaaminen teksti
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15

E204

Content removed

Resources (eg images) present in other editions have
been removed from this product, eg due to rights issues

Suppeampi sisältö

Sisältö poikkeaa, esim.
tekijänoikeudellisista syistä ilman
kuvaliitettä

19

L101

Laminated

Whole product laminated (eg laminated map, fold-out
chart, wallchart, etc): use B415 for book with laminated
cover

Laminoitu tuote

P101

Desk calendar

Use with Product Form code PC

Pöytäkalenteri

Listalta 150 koodi PC

2

P102

Mini calendar

Use with Product Form code PC

Taskukalenteri

Listalta 150 koodi PC

2

P103

Engagement calendar

Use with Product Form code PC

Varauskalenteri

Listalta 150 koodi PC

2

P104

Day by day calendar

Use with Product Form code PC

Lehtiökalenteri

Päivä kerrallaan -kalenteri. Listalta
150 koodi PC

2

P105

Poster calendar

Use with Product Form code PC

Julistekalenteri

Listalta 150 koodi PC

2

P106

Wall calendar

Use with Product Form code PC

Seinäkalenteri

Listalta 150 koodi PC

2

P107

Perpetual calendar

Use with Product Form code PC

Ikuinen kalenteri

Listalta 150 koodi PC

6

P108

Advent calendar

Use with Product Form code PC

Joulukalenteri

Listalta 150 koodi PC

6

P110

Student calendar

Use with Product Form code PC

Opiskelijakalenteri

Listalta 150 koodi PC

8

8

335

P111

Project calendar

Use with Product Form code PC

Projektikalenteri

Listalta 150 koodi PC

8

P112

Almanac calendar

Use with Product Form code PC

Almanakka, kansan almanakka

Listalta 150 koodi PC

8

P113

Other calendar

A calendar that is not one of the types specified
elsewhere: use with Product Form code PC

Muu kalenteri

Listalta 150 koodi PC

8

P114

Other calendar or
organiser product

A product that is associated with or ancillary to a
calendar or organiser, eg a deskstand for a calendar, or
an insert for an organiser: use with Product Form code
PC or PS

Muu kalenteriin liittyvä tuote

Listalta 150 koodi PC

8

P201

Hardback (stationery)

Stationery item in hardback book format

Kovakantinen
(paperitarvikkeet)

Käytetään vain paperitarvikkeilla
esim. kalentereilla ja muistikirjoilla

10

P202

Paperback / softback
(stationery)

Stationery item in paperback/softback book format

Pehmeäkantinen
(paperitarvikkeet)

Käytetään vain paperitarvikkeilla
esim. kalentereilla ja muistikirjoilla

10

P203

Spiral bound (stationery) Stationery item in spiral-bound book format

Kierreselkä (paperitarvikkeet)

Käytetään vain paperitarvikkeilla
esim. kalentereilla ja muistikirjoilla

10

P204

Leather / fine binding
(stationery)

Stationery item in leather-bound book format, or other
fine binding

Nahkakantinen tai muu
erityinen kansimateriaali
(paperitarvikkeet)

Käytetään vain paperitarvikkeilla
esim. kalentereilla ja muistikirjoilla

10

V201

PAL

TV standard for video or DVD

PAL

2

V202

NTSC

TV standard for video or DVD

NTSC

2

V203

SECAM

TV standard for video or DVD

SECAM

2
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Product form feature value - operating system

Käyttöjärjestelmä

P.3.5, P.4.8

10

01

Android

An Open Source mobile device operating system
originally developed by Google and supported by the
Open Handset Alliance

Android

10

02

BlackBerry OS

A proprietary operating system supplied by Research In
Motion for its BlackBerry handheld devices

BlackBerry OS

10

03

iOS

A proprietary operating system based on Mac OS X
supplied by Apple for its iPhone, iPad and iPod Touch
handheld devices

iOS

10

04

Linux

An operating system based on the Linux kernel

Linux

10

05

Mac OS

[A proprietary operating system supplied by Apple on
Macintosh computers up to 2002] DEPRECATED - use
code 13 for all Mac OS versions

Mac OS

11

06

Mac OS X

[A proprietary operating system supplied by Apple on
Macintosh computers from 2001/2002] DEPRECATED use code 13 for all Mac OS versions

Mac OS X

11

07

Palm OS

A proprietary operating system (AKA Garnet OS)
originally developed for handheld devices

Palm OS

10

08

webOS

A proprietry Linux-based operating system for handheld
devices, originally developed by Palm (now owned by
HP)

webOS

10

09

Symbian

An operating system for hand-held devices, originally
developed as a proprietary system, but planned to
become wholly Open Source by 2010

Symbian

10
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10

Windows

A proprietary operating system supplied by Microsoft

Windows

10

11

Windows CE

A proprietary operating system (AKA Windows
Embedded Compact, WinCE) supplied by Microsoft for
small-scale devices

Windows CE

10

12

Windows Mobile

A proprietary operating system supplied by Microsoft for Windows Mobile
mobile devices

10

13

Mac OS

A proprietary operating system supplied by Apple on
Macintosh computers

11

14

Windows Phone 7

A proprietary operating system supplied by Microsoft for Windows Phone 7
mobile devices, successor to Windows Mobile

177

Mac OS

12

Person / organization date role

Aikamääreen rooli

50

Date of birth

Syntymäaika

9

51

Date of death

Kuolinaika

9

Supporting resource file format

Markkinointi-materiaalin
tiedostomuoto

A103

MP3

MP3

10

A104

WAV

WAV

10
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P.7.37

9

P.16.9

10
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A105

Real Audio

Real Audio

10

A106

WMA

Windows Media Audio format

WMA

10

A107

AAC

Advanced Audio Coding format

AAC

10

A111

AIFF

Audio Interchange file format.

AIFF

15

D101

Real Video

Real Video

10

D102

QuickTime

QuickTime

10

D103

AVI

AVI

10

D104

WMV

WMV

10

D105

MPEG-4

MPEG-4

10

D106

FLV

Flash Video

FLV

10

D107

SWF

ShockWave

SWF

10

D108

3GP

3GPP container format (.3gp, .3g2)

3GP

15

Windows Media Video format
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D109

WebM

D401

WebM container format (includes .mkv)

WebM

15

PDF

PDF

10

D501

GIF

GIF

10

D502

JPEG

JPEG

10

D503

PNG

PNG

10

D504

TIFF

TIFF

10

E101

EPUB

The Open Publication Structure / OPS Container Format
standard of the International Digital Publishing Forum
(IDPF) [File extension .epub]

EPUB

11

E105

HTML

HyperText Mark-up Language [File extension .html,
.htm].

HTML

17

E107

PDF

Portable Document Format (ISO 32000-1:2008) [File
extension .pdf].

PDF

17

E113

XHTML

Extensible Hypertext Markup Language [File extension
.xhtml, .xht, .xml, .html, .htm].

XHTML

17

E115

XPS

XML Paper Specification.

XPS

16
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Price code type

Hintakoodin tyyppi

P.26.63

12

01

Proprietary

A publisher or retailer's proprietary code list which
identifies particular codes with particular price points,
price tiers or bands.

Oma

02

Finnish Pocket Books
price code

Price Code scheme for Finnish Pocket Books
(Pokkareiden hintaryhmä). Price codes expressed as
letters A–J in <PriceCode>.

Pokkareiden hintaryhmä

03

Finnish Miki Book
price code

Price Code scheme for Finnish Miki Books (Miki-kirjojen
hintaryhmä).

Miki-kirjojen hintaryhmä

25

E-publication Accessibility Details

Digitaalisen tuotteen
saavutettavuustiedot

15

10

No reading system
accessibility options
disabled (except)

No accessibility features offered by the reading system,
device or reading software (including but not limited to
choice of text size or typeface, choice of text or
background color, text-to-speech) are disabled,
overridden or otherwise unusable with the product
EXCEPT – in ONIX 3 messages only – those specifically
noted as subject to restriction or prohibition in
<EpubUsageConstraint>. Note that provision of any
significant part of the textual content as images (ie as
pictures of text, rather than as text) inevitably prevents
use of these accessibility options.

Sisältää
Lukujärjestelmien, -laitteiden tai saavutettavuusmahdollisuudet ohjelmien tarjoamia
saavutettavuusominaisuuksia ei ole
estetty, ohitettu tai tehty muuten
käyttökelvottomiksi tuotteen
kanssa. Huomaa, että jos jokin
merkittävä osa tekstistä on esitetty
kuvina (eli kuvina tekstistä, ei itse
tekstinä), se estää
saavutettavuusmahdollisuuksien
käytön

15

11

Table of contents
navigation

Table of contents allows direct (eg hyperlinked) access
Navigointi sisällysluettelon
to all levels of text organization above individual
avulla
paragraphs (eg to all sections and subsections) and to all
tables, figures, illustrations etc. Non-textual items such
as illustrations, tables, audio or video content may be

196

12

Pokkareiden hintaryhmä merkitään
kirjaimilla A-J kenttään Hintakoodi
(<PriceCode>).

Sisällysluettelo mahdollistaa suoran
siirtymisen kaikkiin yksittäisiä
tekstikappaleita suurempiin tekstin
osiin (esim. kaikkiin lukuihin ja

341

14

15

directly accessible from the Table of contents, or from a
similar List of illustrations, List of tables, etc.

alalukuihin) ja kaikkiin taulukoihin,
piirroksiin, kuvituksiin jne. Eitekstimuotoisiin osioihin kuten
kuvituksiin, taulukoihin, ääni- tai
videosisältöön saattaa olla suora
siirtymismahdollisuus
sisällysluettelosta tai vastaavasta
kuvien luettelosta, taulukoiden
luettelosta jne.

12

Index navigation

Index provides direct (eg hyperlinked) access to uses of
the index terms in the document body.

Navigointi hakemiston avulla

13

Reading order

All or substantially all textual matter is arranged in a
Lukemisjärjestys
single logical reading order (including text that is visually
presented as separate from the main text flow, eg in
boxouts, captions, tables, footnotes, endnotes, citations,
etc). Non-textual content is also linked from within this
logical reading order. (Purely decorative non-text
content can be ignored.)

Kaikki tai olennaisesti kaikki
tekstimuotoinen sisältö on
järjestetty yhteen loogiseen
lukemisjärjestykseen (sisältäen
tekstin, joka on visuaalisesti erillään
leipätekstistä, esim. laatikkotekstit,
otsikoinnit, taulukot, alaviitteet,
loppuviitteet, lainaukset, jne.) Eitekstimuotoinen sisältö on myös
linkitetty lukemisjärjestyksessä.
(Puhtaasti koristeellinen eitekstimuotoinen sisältö voidaan
sivuuttaa.)

15

14

Short alternative
descriptions

All or substantially all non-text content has short
alternative descriptions, usually provided via alt
attributes. Note this applies to normal images (eg
photographs, charts and diagrams) and also to any
embedded audio, video etc. Audio and video content

Valtaosalla ei-tekstimuotoisella
sisällöllä on lyhyet vaihtoehtoiset
kuvaukset, yleensä tarjolla altattribuutteina. Huomaa, että tämä
koskee tavallisia kuvia (esim.

15

Lyhyet vaihtoehtoiset
kuvaukset

Hakemistosta on suora mahdollisuus 15
siirtyä niihin tekstin kohtiin, joissa
hakemiston termit esiintyvät.
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should include alternative descriptions suitable for
hearing-impaired as well as for visually-impaired
readers. (Purely decorative non-text content can be
ignored, but the accessibility of resources delivered via a
network connection rather than as part of the epublication package must be included.)

15

Full alternative
descriptions

All or substantially all non-text content has full
alternative descriptions. Note this applies to normal
images (eg photographs, charts and diagrams) and also
to any embedded audio, video etc. Audio and video
content should include full alternative descriptions (eg
audio-described video) and subtitles or closed captions
suitable for hearing-impaired as well as for visuallyimpaired readers. (Purely decorative non-text content
can be ignored, but the accessibility of resources
delivered via a network connection rather than as part
of the e-publication package must be included.)

valokuvia, kaavioita ja diagrammeja)
ja myös sulautettua ääntä, videota
yms. Ääni- ja videosisällöllä pitäisi
olla vaihtoehtoinen kuvaus, joka
sopii niin kuulo- kuin
näkövammaisille lukijoille.
(Puhtaasti koristeellinen eitekstimuotoinen sisältö voidaan
sivuuttaa, mutta verkkoyhteyden
kautta jaettavan aineiston eikä ejulkaisun osana olevan aineiston
saavutettavuus on varmistettava.)
Täydelliset vaihtoehtoiset
kuvaukset

Valtaosalla ei-tekstimuotoisella
15
sisällöllä on täydelliset
vaihtoehtoiset kuvaukset. Huomaa,
että tämä koskee tavallisia kuvia
(esim. valokuvia, kaavioita ja
diagrammeja) ja myös sulautettua
ääntä, videota yms. Ääni- ja
videosisällöllä pitäisi olla täydellinen
vaihtoehtoinen kuvaus
(esim.kuvailutulkattu video) ja
tekstitys tai tekstitys, joka sopii niin
kuulo- kuin näkövammaisille
lukijoille. (Puhtaasti koristeellinen
ei-tekstimuotoinen sisältö voidaan
sivuuttaa, mutta verkkoyhteyden
kautta jaettavan aineiston eikä ejulkaisun osana olevan aineiston
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saavutettavuus on varmistettava.)

16

Visualised data also
available as nongraphical data

Where data visualisations are provided (eg graphs and
charts), the underlying data is also available in nongraphical (usually tabular, textual) form.

Visuaalisessa muodossa
esitetty data on saatavilla eigraafisena

Kun data on esitetty visuaalisessa
muodossa (esim. kuvioina ja
kaavioina), esityksen pohjana oleva
data on saatavilla myös eigraafisessa muodossa (yleensä
taulukoina, tekstinä).

15

17

Accessible math content Mathematical content such as equations is usable with
assistive technology, eg through use of MathML.
Semantic MathML is preferred but Presentational
MathML is acceptable.

Saavutettava matemaattinen
sisältö

Matemaattinen sisältö kuten
lausekkeet ovat luettavissa
apuvälinetekniikoiden avulla, esim.
käyttämällä MathML:ää.
Semanttinen MathML on
suositeltava, mutta Presentational
MathML on hyväksyttävää.

15

18

Accessible chem content Chemistry content such as chemical formulae is usable
with assistive technology, eg through use of ChemML.

Saavutettavat kemialliset
merkinnät

Kemialliset merkinnät, kuten
kemialliset kaavat ovat luettavissa
apuvälinetekniikoiden avulla, esim.
käyttämällä ChemML:aa.

15

19

Print-equivalent page
numbering

For a reflowable e-publication, contains references to
the page numbering of an equivalent printed product.

Painettua aineistoa vastaava
sivunumerointi

Muunnettava e-julkaisu sisältää
15
viitteet vastaavan painetun julkaisun
sivunumerointiin.

20

Synchronised prerecorded audio

Text-synchronised pre-recorded audio narration (natural Synkronoitu äänitetty audio
or synthesised voice) is included for substantially all
textual matter, including all alternative descriptions.

Äänitetty luenta (luonnollinen tai
koneääni) on synkronoitu kaiken
oleellisen tekstin kanssa sisältäen
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15

kaikki vaihtoehtoiset kuvaukset

21

Text-to-speech hinting
provided

Text-to-speech has been optimised through provision of
PLS lexicons, SSML or CSS Speech synthesis hints.

Tekstistä puheeksi -järjestelmiä Tekstistä puheeksi –järjestelmiä
19
varten on ohjausta
tehostetaan käyttäen PLS-leksikkoja,
SSML- tai CSS-puhesynteesiohjeita

22

Language tagging
provided

The language of the text has been specified (eg via the
HTML or XML lang attribute) to optimise text-to-speech
(and other alternative renderings), both at whole
document level and, where appropriate, for individual
words, phrases or passages in a different language.

Kielet on merkitty

96

Publisher s web page for <ProductFormFeatureDescription> carries a the URL of a Kustantajan www-sivu
detailed accessibility
web page giving further detailed description of the
yksityiskohtaisesta
information
accessibility features, compatibility, testing etc. The web saavutettavuustiedosta
page should be provided by the publisher.

198

Product contact role
06

215

01

Tekstin kieli on määritelty (esim.
20
HTML:n tai XML:n lang-attribuuttien
avulla) tehostamaan tekstistä
puheeksi –tekniikkaa (ja muita
vaihtoehtoisia muunnoksia) sekä
koko dokumentin tasolla että
tarvittaessa erikielisille yksittäisille
sanoille, lauseille tai katkelmille.
Saavutettavuudesta kertova
kustantajan www-sivu ilmoitetaan
kentässä P.3.6 Tuotteen lisäpiirteen
kuvaus

19

Tuotteen yhteystiedon rooli P.19.15

16

Käyttöoikeuksien yhteystiedot

Yhteydenotot esimerkiksi julkaisun
uudelleenkäyttöä varten

27

Proximity code

Tarkkuus

P.26.36a, P.26.37a, P.26.38a,
P.26.39a

24

Less than

Vähemmän kuin

Permissions contact

Eg for requests to reproduce or repurpose parts of the
publication

24

345

The supplier s true figure, or at least a best estimate
Täsmälleen
expected to be within 10% of the true figure (ie a quoted
figure of 100 could in fact be anything between 91 and
111).

03

Exactly

07

More than

Enemmän kuin

License expression type code

Lisenssin ilmaisutavan
tyyppi

218

Toimittajan mahdollisimman tarkka 24
lukema, vähintään 10 % tarkkuudella

24

24

P.3.20b

01

Human readable

Readable document (eg Word file, PDF or web page)
Intended for the lay reader or end-user of the resource

Maallikon luettava lisenssin
kuvaus

24

02

Professional readable

Readable document (eg Word file, PDF or web page)
Intended for the copyright or licensing specialist

Asiantuntijan luettava lisenssin
kuvaus

24

10

ONIX-PL

ONIX-PL

Lisenssin rakenteinen kuvaus, josta
voidaan tuottaa joko maallikolle tai
asiantuntijalle sopiva versio

24

Rights type code

Oikeuksien tyyppi

P.20.6a

24

219
C

Copyright

Text or image copyright (normally indicated by the ©
symbol). This is the default if the rights type is omitted

Tekijänoikeudet

P

Phonogram right

Phonogram copyright or neighbouring right (normally
i di ated the ℗ s
ol

Lähioikeudet (äänitteet)

24

Äänitetuottajien tekijänoikeuden
24
lähioikeudet. Kutsutaan joskus myös
naapurioikeuksiksi (yleensä ilmaistu
symbolilla ℗)

346

D

Database right

Sui generis database right

Luettelosuoja

24

347

