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Millainen data liikkuu Alman Melinda-
integraatiossa?
• Periaatteessa kaikki kentät liikkuvat Melindasta Almaan ja Almasta 

Melindaan
• Joitain rajoituksia, ks. kenttätaulukko https://wiki.helsinki.fi/x/whLLEg

• Alma-kirjastot rajoittivat joitain luokituksia ja sanastoja 28.3. tehdyssä 
sääntöpäivityksessä
• Haluttiin rajoittaa luokitukset ja sanastot minimiin, jotta ylläpito helpottuisi

• Haluttiin käyttää mahdollisimman paljon auktoriteettivalvonnassa olevia 
luokituksia ja sanastoja

https://wiki.helsinki.fi/x/whLLEg




Almojen rajoitukset luokituksiin ja sanastoihin

• 084: acmccs, msc, ykl

• 600: Asteri, LCNAF, ind2=4

• 610: Asteri, LCNAF, ind2=4

• 611: Asteri, LCNAF, ind2=4

• 630: Asteri, LCNAF, ind2=4

• 648: yso, ind2=4

• 650: finmesh, kaunokki, LCSH, MeSH, yso, ind2=4

• 651: finmesh, kaunokki, LCSH, MeSH, yso, ind2=4

• 655: finmesh, lcgft, MeSH, slm, ind2=4



Melinda-integraatio

Alma-paikalliskanta voi vastaanottaa Melindasta myös muita sanastoja, 
mutta niitä ei voi kontribuoida (=julkaista) takaisin Melindaan.

Melindassa em. kentissä käytettävät muut luokitukset ja sanastot on 
suojattu, eli Almasta tuleva tietue ei ylikirjoita muita sanastoja ja 
luokituksia

• poikkeus: jos Melindassa on käytetty $9, niin kenttää ei voi muokata 
Almassa

➔ Onko Melindassa luokituksia ja sanastoja, joita kukaan ei halua?



Luokitukset

084 - muu luokitus (t)

Sallitut luokitukset: acmccs, msc, ykl

Esimerkki. YKL - suomenkielinen kertomakirjallisuus
084 ## $a 84.2 $2 ykl

Tietue Melindassa Tietue Melindassa Almasta päivitettynä

084 ## $a 53 $2 ykl 084 ## $a 55.5 $2 ykl

084 $a A.15E $2 pssppbkj 084 $a A.15E $2 pssppbkj

pssppbkj = Popis strucnih skupina i svih podskupina s podacima o broju kataloskih jedinica



Toimijat ja teokset asiasanana

600 - henkilönnimi asiasanana (t)

610 - yhteisönnimi asiasanana (t)

611 - kokouksen nimi asiasanana (t)

630 - yhtenäistetty nimeke asiasanana (t)

Sallitut sanastot: Asteri, LCNAF, ind2=4

(630: teosauktoriteetteja ei vielä ole)

Esimerkki:

600 10 $a Gallen-Kallela, Akseli, $d 1865-1931.

600 14 $a Gallen-Kallela, Akseli, $d 1865-1931.

600 17 $a Gallen-Kallela, Akseli, $d 1865-1931. $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000067546 $2 
finaf



Aika asiasanana

648 - aikaa ilmaiseva termi asiasanana (t)

(aikaontologiaa ei vielä ole)

Sallitut sanastot: yso, ind2=4

Esimerkki

648 #4 $a 1953-1972

648 #7 $a 1900-luku $2 yso/fin

648 #7 $a 1900-talet $2 yso/swe



Asiasanat, maantieteelliset asiasanat

650 - kontrolloidun asiasanaston asiasana (t)

651 - maantieteellinen nimi asiasanana (t)

Sallitut sanastot: finmesh, kaunokki, LCSH, MeSH, yso, ind2=4

Esimerkki

650 #0 $a Rinderpest.

650 #2 $a Rinderpest

650 #4 $a länsisuomenkarja

650 #7 $a karjarutto $2 finmesh

651 #7 $a Vieremä. $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94482 $2 yso/fin

651 #7 $a Vieremä. $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94482 $2 yso/swe



Lajityyppi/muoto

655 - aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä (t)

Sallitut sanastot: finmesh, lcgft, MeSH, slm, ind2=4

Esimerkki

655 #4 $a Electronic books

655 #7 $a e-kirjat. $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889 $2 slm/fin

655 #7 $a e-böcker. $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889 $2 
slm/swe
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