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Auktoriteettitietueet

Auktorisoidut hakutiedot löytyvät kenttiin 100, 600, 700 ja 800 
(henkilö tai suku), 110, 610, 710 ja 810 (yhteisöt pois lukien 
kokoukset) ja 111, 611, 711 ja 811 (kokoukset mukaan lukien 
festivaalit yms. tapahtumat) painamalla Ctrl+F3

 Painamalla F3 löytyvät kaikki Melindassa olevat kirjaukset, myös 
auktoriteetit



Auktorisoidun muodon hakeminen (Aleph)

 Ctrl+F3

 Expand



Auktoriteettitiedot (Expand)



Kirjaus oikeasta toimijasta

 Kun auktorisoituun toimijaan liittyvät tiedot on tarkistettu 
Expand-toiminnolla ja todettu, että kyseessä on sama toimija, 
jota haettiinkin, valitaan ”Cancel” ja sen jälkeen ”OK”, jolloin bib-
tietueessa oleva kirjaus muuttuu auktorisoiduksi

Auktoriteetteihin on usein tallennettu esim. toiminta-ala, 
henkilön ammatti tai yhteisön tyyppi ja toimijaan liittyviä 
paikkoja, jotka auttavat toimijan tunnistamisessa (suunnilleen 
samoihin aikoihin eläneitä täyskaimoja on monilla)



Auktorisoidun muodon hakeminen (ei Aleph)

 Jos käytössä ei ole Aleph, auktoriteettitiedot löytyvät Kanto-
verkkosivuilta

 Poimitaan käytettävä nimenmuoto ja Asteri-ID

 Asteri-ID:n eteen lisätään sanastotunnus (FI-ASTERI-N)

 Esim.
 100 1# $a Paasikivi, J. K., $d 1870-1956 $0 (FI-ASTERI-N)000068632
 Alephissa sen sijaan käytössä sanastotunnus (FIN11)

http://finto.fi/finaf/fi/


Hankalia tapauksia

 Jos toimija on eri kuin kukaan samannimisistä auktorisoiduista 
toimijoista, käytetään erottavaa tarkennetta
toimijakuvailuohjeen mukaisesti. Auktorisoinnin tarpeesta 
ilmoitetaan toimijakuvailupalvelulle.

 Jos ei tiedetä, onko toimija sama kuin auktorisoitu toimija, 
tehdään auktorisoimaton kirjaus ilman tarkenteita

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86969518Otsikkomuotojenkent%C3%A4t(1XXja3XX)-100OTSIKKOMUOTO-HENKIL%C3%96NNIMI(ET)


Kirjaus henkilöstä oikeassa muodossa

Henkilöön liittyvien osakenttien pitää olla samassa muodossa 
kuin kirjaukseen linkittyvässä auktoriteetissa
 100/600/700/800: a, b, c, d, q, 0

 osakenttä 0 linkittää bib-tietueen ja auktoriteetin toisiinsa

 Jos auktorisoidussa hakutiedossa on elinvuodet d-osakentässä, ne 
säilytetään myös bib-tietueessa. Paikallisissa luetteloissa, joissa 
elinvuosia ei näytetä, asetukset huolehtivat siitä, että ne eivät tule 
näkyviin.

 Jos auktorisoidussa hakutiedossa ei ole elinvuosia, niitä ei lisätä bib-
tietueeseen. Auktoriteetista puuttuvista elinvuosista voi ilmoittaa 
toimijakuvailupalvelulle.



Yhteisöt

 Osakenttä 0 linkittää näissäkin bib-tietueen ja auktoriteetin toisiinsa

 Yhteisöjen kaikkia alayhteisöjä ei välttämättä ole auktorisoitu, näistä 
voi silti tehdä tarvittaessa kirjauksia (ilman 0-osakenttää). 
Auktorisoinnin tarpeesta ilmoitetaan toimijakuvailupalvelulle.

 Kokouksista on yleensä auktorisoitu vain kokoussarja, yksittäisten 
kokousten hakutiedot muotoillaan bib-tietueeseen 
(toimijakuvailuohje)
 Esim. 
111 2# $a Congressus internationalis Fenno-Ugristarum
$0 (FIN11)000167666 (auktoriteetti)

111 2# $a Congressus internationalis Fenno-Ugristarum
$n (6. : $d 1985 : $c Syktyvkar, Venäjä) (bib-tietue)

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86969518Otsikkomuotojenkent%C3%A4t(1XXja3XX)-111OTSIKKOMUOTO-KOKOUKSENNIMI(ET)


Tunnisteet

Asteri-ID (osakenttä 0) tallennetaan sekä bib-tietueisiin että 
auktoriteetin 100/110/111-kenttään
 osakenttä 0 ei kuulu formaatin mukaan auktoriteettitietueeseen, mutta 

järjestelmä ei muuten pysty linkittämään bib-tietuetta auktoriteettiin

Auktoriteettiin tallennetaan lisäksi
 ISNI

 VIAF-ID

 ORCID (tutkijat)

 Y-tunnus (yhteisöt)

 OKM:n Tiedonkeruun käsikirjan tunnukset (korkeakoulut ja muutamat 
julkishallinnolliset yhteisöt)

https://isni.org/page/search-database/
https://viaf.org/
https://orcid.org/


Esim.



ISNI-projekti

Vuodesta 2020 Kansalliskirjasto toimii Suomessa ISNI-tunnuksen 
rekisteröintitoimistona

 Tekijänoikeusjärjestöjen ISNI-projekti alkoi maaliskuussa 2022
 tavoitteena ISNI-tunnisteen käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä
 ISNI-projektin tiimiin kuuluvat projektipäällikkö (Katerina Šornová), 

tietojärjestelmäasiantuntija (Okko Vainonen) ja tietoasiantuntija (Maarit 
Koskela), lisäksi toimijakuvailupalvelu osallistuu ISNI-tunnusten 
ylläpitoon

 Gramexin data käsitelty ja lähetetty tietokantaan; työn alla Sanaston ja 
Kopioston data; ensi vuonna Kuvasto ja Teosto

 Myös kustantajien kanssa yhteistyötä (tulevaisuuden tavoite: kun 
julkaisulle haetaan ISBN, haetaan samalla ISNI tekijöille)

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/projektit/isni-tunnusten-kayttoonotto-tekijanoikeusjarjestoissa


ISNI-ongelmatapauksia

 ISNI saadaan periaatteessa automaattisesti Asterin 
auktoriteetteihin

Ongelmia kuitenkin tulee, kun esim.
 tiedot eivät ole riittävät joko Asterissa tai ISNIssä (esim. elinvuodet 

puuttuvat)
 henkilön elinvuodet tai yhteisön toiminta-aika on tallennettu eri tavoilla 

eri tietokantoihin, esim.
 Sacrobosco, noin 1195-noin 1250
 Sacrobosco, noin 1195-1256
 Sacrobosco, toiminta-aika 1230

 nimi on maailmalla hyvin yleinen, jolloin auktoriteetti yrittää yhdistyä 
useampaan ISNI-tunnisteeseen

https://isni.org/isni/0000000111854333
https://isni.org/isni/0000000456040597
https://isni.org/isni/0000000456143051


Erilaisia käytäntöjä

Henkilöiden osalta ISNI noudattaa RDA:n periaatteita: kukin 
henkilö saa yhden ISNIn, paitsi jos hän on käyttänyt 
pseudonyymejä, jolloin kukin pseudonyymi saa oman ISNInsä
 Asterin auktoriteeteista suurin osa on RDA:ta edeltävältä ajalta, jolloin 

oli tapana auktorisoida henkilön nimenmuotoja erikseen; näitä 
yhdistellään vähitellen

 Yhteisöjen osalta ISNI ei noudata RDA:n periaatetta, jonka 
mukaan yhteisön muuttaessa nimeään se auktorisoidaan uutena 
yhteisönä
 edeltäjä- ja seuraajayhteisö ovat saman ISNIn alla



Tulossa pian



Kiitos!

toimijakuvailu-posti@helsinki.fi

Toimijakuvailupalvelu 
https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu

https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu

