
Paikallistietokannan 
laadun parantaminen 
Melindan 
metatiedolla
Ville Huhtala
Helsingin yliopiston kirjasto
29.11.2022



Tekijöiden auktorisointi 100-kentässä
• Tulevaisuuden haasteita metadatalle

• Linkitetty data tulossa, tarvitaan auktorisoidut toimijat

• (toivottavasti) ensi vuonna 2023 teosauktoriteetit → tekijä-nimeke auktoriteeteissa 
vaaditaan, että tekijä on auktorisoitu

• Kirjastoilla ei ole ollut pääsyä toimija-auktoriteetteihin Fennicaa lukuun 
ottamatta

• Melindaan auktoriteetit tuotiin vuonna 2013

• Suurin osa korkeakoulukirjastoista siirtyi Alma-kirjastojärjestelmään 2020, 
samalla saatiin käyttöön Asteri

• Helkassa suurin osa kotimaisista toimijoista on auktorisoimatta. Korjaus 
vaatisi tuhansien ja tuhansien toimijoiden takautuvaa 
auktorisointia...



Melinda

• Tarvittavat auktorisoinnit on mahdollisesti jo tehty Melindan 
metadatassa (todennäköisesti Fennican toimesta)

• Näitä tietueita voi myös hakea Melindasta

– rajoitus, vaatii jonkinlaisen tunnistautumisen, minun tapauksessani yliopiston 
IP-alueen

• Melindan hakurajapintojen dokumentaatiota:

– Fennica/Arto/Viola/Melinda Z39.50 and SRU API

– Hakurajapinnat / Search & harvesting APIs

https://www.kiwi.fi/x/gxYvBQ
https://www.kiwi.fi/x/2oDmCQ


Kirjastojärjestelmä - Alma

• Kiinnostavista tietueista luotiin ensin Almassa setti käyttäen 
indikaatiosääntöä    

– Vain tekstuaalinen aineisto: nimiö/06-07 = am

– Julkaisumaa Suomi: 008/15-16 = fi

– Oltava Melinda-yhteys: 035$a = (FI-MELINDA)

– On tekijä: kenttä 100 on olemassa

– Jo auktorisoituja ei kannata tarkistaa: 100$0 ei ole olemassa

– Väitöskirjaa alemmat opinnäytteet pois: 920 (Melindassa 509) kenttää ei 
olemassa (Helkassa noin 114000)



Käsiteltävät tietueet

• Setissä 205,648 tietuetta, mikä liian paljon tähän työprosessiin

• Tästä perussetistä luotiin pienempiä settejä, jottei käsiteltävää 
tulisi liikaa - kerralla mielellään <10000 tietuetta käsittelyssä

• Esimerkiksi yhtenä settinä käsiteltiin

– 1800-luku

– 1960-luku

– vuodet 2014-2015 jne.

• Datasta löytyi myös tupla-035
FI-MELINDA -viitauksia, jotka 
korjattava



Työkalu - MarcEdit
• HULibissa on on jo useita vuosia käytetty MARC-tietueiden käsittelyssä 

ohjelmaa nimeltä MarcEdit

– MarcEdit on tietueprosessoinnin ja käsittelyn "sveitsiläinen linkkuveitsi", josta 
löytyy monia ominaisuuksia

– Ei vaadi ohjelmointiosaamista

• Tässä tapauksessa oleellinen työkalu oli MarcEditin sisäänrakennettu 
SRU-klientti

• MarcEditillä voi myös mergetä tietueita, tässä oleellista se, että

– Helkan tietueessa on Melinda ID 035 kentässä

– Melindan tietueilla on Melinda ID

• → mergeäminen tapahtuu näitä ID:tä vertamaalla, eli data voidaan 
yhdistää, kun ID:t mätsäävät

https://marcedit.reeset.net/


Melindan indeksit:

• rec.id

• hakee indeksistä ID:llä

• melinda.melindaid

• edelleenohjaava indeksi



Melindan hakuindeksi, normaalitapaus 
rec.id & melinda.melindaid



Jos mergetty Melindassa, rec.id



Jos mergetty Melindassa, 
melinda.melindaid (edelleenohjaus)



Datavertailu



Helkan tietue ↔ Melindan tietue

• A

• A

• A

• Keltaisella merkityt: tutkittava vielä sen jälkeen, kun tietue importoitu 
takaisin Helkaan. Tässä tapauksessa menee oikein:

– 100 1# $a Joenpelto, Eeva. → 100 1# $a Helle, Eeva, $d 1921-2004. $0 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000079282

• Mergetään (yhdistetään) tietueet MarcEditissä siten, että

• Helkan tietue, jossa 035 FI-MELINDA(<ID>) vastaa Melindan tietueen ID:tä

• Melindan tietueesta otetaan 100 kenttä ja ylikirjoitetaan sillä Helkan tietueen 100 kenttä

• Mergetty tietue importoidaan takaisin Helkaan



Lopputulos Helkassa

• Alussa tietueita, joilla 035MELINDA yhteys ja 100 kenttä 
auktorisoimaton oli noin 205000

– 130000 tietuetta saatiin auktorisoitua

– 75000 jäi auktorisoimattomaksi

– koko proseduuri vei noin kaksi viikkoa

• Ilman 035MELINDA yhteyttä 12377
tietuetta

– joista auktorisoituja 1160

– auktorisoimattomia 11217



Manuaalisesti korjattuja väitöskirjoja


