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KANTO - Kansalliset toimijatiedot 



 KANTO sisältää kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä 
tuottamat ohjeelliset nimenmuodot Suomessa julkaistujen 
aineistojen tekijänä ja kohteena olevista toimijoista

 mukana myös musiikkiaineistoon liittyvät tekijät

 suomalaisten lisäksi myös ulkomaalaisia.

Tiedot toimijoista ylläpidetään Asterissa Melindan puolella
 henkilöitä lähes 155 000, yhteisöjä noin 49 500.

Suomalaiset yhteisönimet yhdistettiin KANTOon viime 
vuoden loppupuolella.

 KANTO on julkaistu Fintosta: https://finto.fi/finaf/fi/

KANTO – Kansalliset toimijatiedot 

https://finto.fi/finaf/fi/


 toimijatiedot ovat avoimesti käytettävissä ja hyödynnettävissä 
myös Melinda-kirjastoverkoston ulkopuolella ja KAM-sektorilla

 vähennetään kirjastojen tekemän päällekkäistä työtä

 mahdollistetaan tietojen yhtenäistämistä ja linkittymistä muihin 
tietokantoihin

 yhtenäisillä nimitiedoilla ja avoimuudella varmistetaan, että tiedot 
suomalaisista toimijoista ovat oikeat paitsi kotimaisissa myös 
ulkomaisissa tietokannoissa

 toimijoihin liittyvät tunnisteet saadaan näkyväksi (ISNI, ORCID)

 myös datassa olevat virheet tulevat näkyväksi, mahdollisuus 
korjauksiin

KANTO – Julkaisemisen hyödyt



 nimet ja erilaiset nimenmuodot

 toimijaan liittyvät ajankohdat 

 toimijaan liittyvät paikat 

 toimiala(t), jo(i)lla henkilö tai yhteisö toimii tai on toiminut

 henkilön ammatti

 henkilön tai yhteisön käyttämä kieli

 suhteet muihin toimijoihin

 toimijaa identifioivat standarditunnukset

 verkossa olevat tiedonlähteet, julkiset huomautukset, 
elämäkertatietoja

 toimijaan liittyvät julkaisut (linkitykset musiikkiaineistoon ovat 
toistaiseksi puutteellisia)

KANTO – Mitä julkaistaan



 sisäiset huomautukset

 oppiarvot (tällä hetkellä merkitään sisäisenä huomautuksena, 
vanhoja merkintöjä pyritään siirtämään)

 Fennican ja Violan Voyager-kirjastojärjestelmän aikaisia tietue-
id:tä

KANTO – Mitä jätetään julkaisematta



 tietueet haetaan Asterista (FIN11) ja ne muutetaan RDA- ja 
SKOS-tietomallin mukaiseksi linkitetyksi dataksi 

Asterissa olevat tiedot linkitetään aineistoon (näkyvät ns. 
aineistoikkunassa)

 tiedot aineistosta poimitaan Finnan APIlla kansallisbibliografian 
tietueista

 linkitykset muihin sanastoihin (YSO, Metatietosanasto, YSO-
paikat)

 tiedot julkaistaan Fintossa CC0-lisenssillä

 tiedot päivitetään kerran päivässä

KANTO – Miten julkaistaan



 toimija haetaan joko aakkosellisesta listauksesta tai nimellä 
(järjestyksessä sukunimi, etunimi)
 hakumahdollisuudet määritellään Finto-palvelussa ja ne ovat samat 

kaikille Fintossa oleville resursseille

 aineistoikkuna sijoittaa tekijät kontekstiin

 tekninen ohje Fintossa olevien resurssien käyttöön: 
https://www.kiwi.fi/x/6oY1Aw

KANTO – https://finto.fi/finaf/fi/

https://www.kiwi.fi/x/6oY1Aw
https://finto.fi/finaf/fi/


www.kansalliskirjasto.fi

Kaikki palaute on tervetullut: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi

Kiitos!

katerina.sornova@helsinki.fi

Toimijakuvailupalvelu: https://www.kiwi.fi/x/joGQB
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