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83 kuntaa

6 kimppaa: Helle, Kyyti, Lappi, Lumme, Outi ja Vaara. Lisäksi 

Siilinjärvi yksittäisenä kirjastona.

Lokakuun 2019 alusta kaikkien kimppojen verkkokirjastona 

Finna

Tavoitteena Melindaan liittyminen syksyn 2019 aikana

- Kevyt liittymismalli: Mukaan vain uusilla aineistoilla, 

paikalliskantojen aineistoja ei siirretä liittymisen yhteydessä

- Aineisto kuvaillaan TäTi-tietokannassa, josta yhteys 

Melindaan

Koha-kirjastot



Koha-kirjastojen yhteinen luettelointitietokanta

Tuotantokäytössä marraskuusta 2016 lähtien

Kirjastopalvelun tietueiden välivarasto, josta päivitykset 
paikallistietokantoihin joko manuaalisesti tai automaattisesti

Koha-kirjastojen primaarikuvailu tehdään TäTiin

Tietueet kaikkien Koha-kirjastojen käytettävissä

Tietueille ei ole tehty RDA-konversiota

TäTin luettelointitoiminnot ovat samanlaiset kuin kirjastojen 
omissa tietokannoissa. Sama Koha-versio muuten, mutta 
poikkeuksena Elastic search Zebran sijaan

TäTi-tietokanta

TäTi = 

Täysluetteloidut 

tietueet



Koha-Suomen kuvailuryhmän tehtävänä laatia yhteiset 
ohjeet TäTi-kuvailua varten ja sopia Koha-kirjastojen 
yhteisistä kuvailukäytännöistä sekä luettelointityökalujen 
kehittämisestä.

Kuvailuryhmässä on tällä hetkellä 10 jäsentä (vähintään yksi 
joka kimpasta, lisäksi 1 pääkäyttäjä)

Koha-Suomen musaryhmä (n. 10 jäsentä)

TäTi-kuvailijoita yhteensä 60 (Helle: 17, Kyyti: 13, Lappi: 8, 
Lumme: 6, OUTI: 9, Vaara: 6, Siilinjärvi: 1)

TäTi-oikeuksia on pyritty keskittämään: esim. Outissa 
kuvailtava aineisto jaettu siten, että Oulu (5) kuvailee 
omansa, Raahe (2) ja Kuusamo (2) omansa ja muiden Outi-
kirjastojen primaarikuvailtavat aineistot

Primaarikuvailu 
TäTissä



TäTiin kuvaillaan kaikki muu aineisto paitsi esineet, 

mikrofilmit ja sellainen aineisto, joka on kirjastoilla vain 

määräajan (poikkeuksena e-kirjat ja e-äänikirjat)

Primaarikuvailu voidaan tehdä joko suoraan TäTi-

tietokantaan tai kirjaston omaan tietokantaan, josta tietueet 

siirretään TäTiin.

Osakohteita sisältävät tietueet luetteloidaan suoraan TäTiin.

Melindaan liittymisen jälkeen kaikki kuvailu tehdään TäTissä.

Primaarikuvailu 
TäTissä



Noudatetaan RDA-kuvailusääntöjä, musiikkiaineistossa myös 

ISBD-säännöt ollut toistaiseksi käytössä

Kuvailutaso: 4 – välitaso 

- Myös Kirjastopalvelun kuvailutaso

- Melindan suositus 

 tavoitteena tasalaatuinen kuvailu TäTissä

Seurataan Kirjastopalvelun toimintaa kuvailua koskevissa 

muutoksissa (RDA:n käyttöönotto, ketjutuksesta luopuminen, 

YSOn käyttöönotto)

Primaarikuvailu 
TäTissä



Musiikkikirjat, nuotit, videotallenteet, äänitteet, suurin osa 
Kirjastopalvelun tietueita

Muiden kuin KP:n kuvailemien nimekkeiden määrä tällä 
hetkellä: n. 1883 emotietuetta (mm. 1503 CD-levyä, 155 
nuottia, 78 kirjaa, 93 LP-levyä, 19 DVD- tai Blu-ray-levyä)

Suurimmalla osalla Koha-kirjastoista musiikkiaineiston 
päätoimittajana Kirjastopalvelu, jolta saadaan samalla myös 
suurin osa kuvailutiedoista. 

Nuoteissa ja musiikkikirjoissa myös Kirjavälitys, mutta 
niidenkin kuvailutiedot saadaan suurimmaksi osaksi KP:lta.

Noin 10-20 % hankitusta aineistosta kuvailtava itse (Oulussa 
ehkä n. 1/3)

TäTin 
musiikkiaineistot



Primaarikuvailtava aineisto on pääasiassa

- paikallisaineistoa, Helle-kirjastoissa korostuu 

ruotsinkielisen aineiston määrä, Lapissa saamelaismusiikki

- lahjoituksia

- vieraskielistä musiikkikirjallisuutta

- uutuusaineistoa, jota KP ei tarjoa tai johon ei ole tulossa 

luettelointia

- vanhempaa aineistoa, jota ei saa poimittua muualta

TäTin 
musiikkiaineistot
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Melindaan liittymisen tilanne



Valmisteilla keväästä 2016 alkaen yhteistyössä 

Kansalliskirjaston kanssa

Tavoite liittymiselle: syksy 2019

Kevyt liittymismalli: Mukaan vain uusilla aineistoilla, 

paikalliskantojen aineistoja ei siirretä

Myös Kirjastopalvelun uudet TäTi-tietueet siirretään 

Melindaan

Myöhemmin tulossa lisäksi Saamelaiskansallisbibliografian 

tietueet (n. 7000)

Liittyminen 
Melindaan



Ennen liittymistä:

Melindasta suora poimintayhteys sekä paikalliskantoihin että 
TäTiin. 

Muuta kuin musiikkiaineistoa poimitaan ehkä enemmän, esim. 
kirjat ja videotallenteet

Vaikka käyttö on ollut vähäistä, niin koettu silti hyödylliseksi

Osakohteita ei pysty poimimaan yhtä aikaa emotietueen kanssa, 
vaan ne on poimittava joko yksitellen tai sitten tehtävä 
uudestaan itse.

Tietueissa on aika paljon muokattavaa niiden iästä riippuen. 
Uusimmat tietueet voi poimia suoraan, mutta niistäkin on 
poistettava esim. 852-kentän tietoja ym. ja tarkistettava luokitus. 
Vanhemmista tietueista puolestaan kenttien toistumia ja muita 
tietoja, joita ei välttämättä tarvitse.

Liittyminen 
Melindaan



Tilanne tällä hetkellä:

Kohan tekniset toiminnot valmiina

Myös TäTi-tietokanta on jo päivitetty

Finton asiasanastot liitetty (YSO, YSO-paikat, KAUNO, SLM ja 

SEKO)

Kuvailuprosessi: Kaikki kuvailu tehdään jatkossa TäTissä, ei 

enää omissa tietokannoissa

Tietuevirta: TäTi -> Melinda -> TäTi -> Paikalliskannat

Liittyminen 
Melindaan





Tällä hetkellä työn alla:

Paikalliskantojen Koha-päivitys, jotta Melinda-tietueita voidaan 
ottaa vastaan. (Outissa jo tehty.)

Melindan replikointipalvelu (TäTiin otetaan vastaan kaikki 
korjaukset Melindasta, suodattimia ei tarvita.)

TäTissä olevien Kirjastopalvelun tietueiden tuontiin tarvittava 
erätuontijärjestelmä?

Melinda-koulutukset

Palvelusopimukset

YSA-YSO-konversio (tarkoitus tehdä syksyn aikana sekä TäTissä 
että kaikissa paikalliskannoissa, ei välttämättä pakko olla tehty 
ennen liittymistä)

Liittyminen 
Melindaan



Tietueiden päivitys ruotsinkielisessä aineistossa 

- kaksikielisyys asiasanoituksessa

- Helle-kirjastoissa kaikessa aineistossa suomen- ja 

ruotsinkieliset asiasanat

Replikointi (esim. kirjastojen omat huomautuskentät)

Mahdolliset tuplatietueet? (Primaari vs. KP sekä Melindan 

tuplat)

Miten Kirjastopalvelun tietueiden virheet, niistä 

ilmoittaminen ja niiden korjaukset?

Kysymyksiä 
Melindaan 
liittyen



Asterin käyttöönotto (Miten pian ja miten toimitaan ennen 

sen käyttöönottoa?)

Minitietueita ei saada TäTiin paikalliskannoista, ainoastaan

poimimalla Melindasta tai muista tietokannoista.

Violan tietueet Melindassa vs. muiden kirjastojen tietueet

Kuvailun tarkkuus paikallisaineistojen kuvailussa

Vanhemman aineiston poimiminen paikalliskantoihin 

(tuplahuomautuskentät ym., miten paljon saa muokata?)

Kysymyksiä 
Melindaan 
liittyen



Yhteistyö eri Melinda-kirjastojen (sekä tieteellisten että 

yleisten) kanssa (esim. osallistuminen eri työryhmiin jne.)

Kuvailun yhtenäisyys lisääntyy

Kuvailun taso/laatu paranee, koska selvät säännöt ja 

vaatimukset

Enemmän aineistoa saatavilla

Vihdoinkin saa osakohteet poimittua kerralla!

CD-levyjen ja nuottien siirto varastokirjastoon helpottuu?

Odotuksia 
Melindan 
suhteen



Kiitokset!

www.ouka.fi/kirjasto

Antti Heikkinen

antti.heikkinen@ouka.fi


