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Päivän ohjelma

• Ajankohtaiset / Anneli Renfors, Kansalliskirjasto

• 020-kentän uusi ohjeistus / Martin Engberg, Kansalliskirjasto

• Jatko-osa: osakohteitten 773-kentän uusi ohjeistus ja esimerkit / 
Anneli Renfors, Kansalliskirjasto

• Tietuesiirtymät ja replikointi eri järjestelmissä / Minttu Hurme, 
Kansalliskirjasto

=> Lopetellaan viimeistään klo 14?



Ajankohtaiset asiat

Anneli Renfors

9.2.2023



Tulevat tapahtumat ja koulutukset

▪ Kevään 2023 Talonmiehen tuokiot ja Extrat

▪ Talonmiehen tuokio (35) 9.2.2023 klo 13-14:30

▪ Talonmiehen tuokio (36) 23.3.2023 klo 13-14:30

▪ Talonmies-Extra (12) : Riittävän hyvä kuvailu 4.5.2023 klo 13-15

▪ Talonmiehen tuokio (37) 25.5.2023 klo 13-14:30

Huom! Tapahtumiin voi tulla muutoksia /peruutuksia.

▪ Talonmiehen tapahtumien ajankohdat sovitaan yleensä etukäteen 
puolivuosittain

https://www.kiwi.fi/x/hQCkEg


Muita tapahtumia ja koulutuksia

▪Tulossa: Missä mennään -webinaari 14.2.2023

▪Mukana esitys Linkitetyn kirjastodatan tietomallin 
versio 0.1.0 julkaisemisesta

▪Uudistuneen RDA:n koulutusvideot 

▪Melinda 10 vuotta -juhlawebinaarin tallenteet ja 
esitysdiat

▪Melinda 10 vuotta -työpajan esitysdiat

https://www.kiwi.fi/x/EIFYEg
https://www.kiwi.fi/x/3oMhE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa9kvrI3VLf6KGG4vGMoRzdfWHjAs9se1
https://www.kiwi.fi/x/PQEUEg
https://www.kiwi.fi/x/_QA3Eg


Koulutustoiveita Talonmiehen tuokioihin
- Mentimeter kysely Talonmiehen tuokiossa 15.12.22



Haku Talonmiehen tapahtumien sisällöistä

• Talonmiehen tapahtumien esitysten ja Talonmiehen kirjeitten 
tekstien sisältöjä on nyt mahdollista hakea sanahaulla:

• Samanlainen hakulaatikko RDA-sovellusohjeessa

https://www.kiwi.fi/x/VYL9Ag
https://www.kiwi.fi/x/xgGYCw
https://wiki.helsinki.fi/x/s6LkFw


Talonmiehen kirjeistä

• Talonmiehen kirjeestä 4/2022 lähtien joka kirjeessä aina:

• Ohje, miten voi ilmoittaa kuvailuvirheistä ja korjauksista 
melinda-cat-postituslistalla

• Sähköpostilistat ja palveluosoitteet – mihin otan yhteyttä? 

• Tulevat tapahtumat ja koulutukset

• Talonmiehen kirjeet – tulossa Talonmiehen kirje 1/2023 
helmikuun loppupuolella (?)

https://www.kiwi.fi/x/xgGYCw


Ajankohtaisia asioita - Aleph

▪ Alephin valmiisiin sisältövaihtoehtoihin (Ctrl + F8 -näppäinkomento) on 

kenttiin 341, 532 ja 546 lisätty Metatietosanaston mukaisia termejä ja 

poistettu turhia

▪ Aleph-clientin uusi asennuspakettiversio 

▪ Asetuksiin on lisätty pääsy Asterin teoskantaan (FIN13) ja 

apuauktoriteettikantaan (FIN12)

▪ Apuauktoriteettikanta sisältää mm. Metatietosanaston termejä 

Alephin kuvailukäyttöön

▪ Löytyy Kansalliskirjaston jakelusivulta : 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93194485

▪ Lisätietoja Tommi Niemisen me-luetteloijat-listalle lähettämästä 

viestistä 2.2.2023

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93194485


Docplayer ja vastaavat dokumenttien ”haravointialustat”

Kysymys: Voiko tietueeseen lisätä Docplayeriin vievän linkin?

Taustatietoa:

▪ Docplayer levittää luvattomasti teoskappaleita

▪ Linkkien pysyvyys ei ole välttämättä pitkäikäistä

▪ Muita vastaavia sivustoja: Slideplayer, Yumbu.com

Vastaus:

▪ Älä linkitä tekijänoikeuksia loukkaaviin palveluihin (esimerkiksi Docplayer)

▪ Käytä pysyviä linkkejä (URN, DOI jne.) jos mahdollista. 



594|a ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS |5 FENNI

▪ Poista nämä kentät:

▪ 500|a ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS

▪ 500|a TARKISTETTU ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS

▪ 500|a Koneellisesti tuotettu tietue.

▪ Älä muokkaa/poista kenttiä, joissa |9 FENNI<KEEP>, |5 FENNI tai |5 FI-
VAPAA

• Älä siis poista kenttää: 594|a ENNAKKOTIETO / KIRJAVÄLITYS |5 
FENNI

▪ Lisää ennakkotietueiden sekä Fennica- ja Viola-tietueiden käsittelystä 
Melindassa talonmiehen kirjeessä 1.4.2021

https://www.kiwi.fi/x/kAW5D


BookWhere-ohjeen päivitys

• Suora linkki Usemarcon-konversioon on lisätty BookWhere-
ohjeisiin:

• Poimittujen tietueiden konvertointiin käytettävän USEMARCON-
ohjelman ja konversiopaketit löydät GitHubista tämän linkin takaa tai 
Kansalliskirjaston MARC 21 -asiakaswikin listalta tästä kohtaa:

https://wiki.helsinki.fi/display/rdasovellusohje/BookWhere#BookWhere-BookWhere-ohjelmanasennus
https://github.com/NatLibFi/USEMARCON-BOOKWHERE-RDA
https://www.kiwi.fi/display/Marc21/Konversiot


Asterin teos/ekspressiokannan tunnisteista

Melindan bibliografisissa tietueissa alkaa esiintyä tekijä-nimekekirjausten 

(600/610/611 ja 700/710/711) ja yhtenäistettyjen nimekkeiden (130, 630 ja 730) 

kentissä linkkiosakentässä |0 linkkauksia Asterin teos/ekspressiokantaan.

Nämä Asterin teos/ekspressiokannan tunnisteet ovat muotoa (FI-ASTERI-

W)000123456 - huomaa, että erona Asterin toimijakannan tunnisteisiin (esim. 

(FI-ASTERI-N)000123321) on siis tunnisteen prefiksiosan viimeinen kirjain W.

Älä poista |0 osakenttiä.



ISNI-tunnus bibliografisessa tietueessa

ISNI-tietokanta kerää kaikki käytössä olevat nimenmuodot yhteen. Toimijan auktorisoidun 

hakutiedon lähde tulee olla jokin auktoriteettitietokanta (ulkomaisten nimien kohdalla esim. LC tai 

VIAFin kautta löytyvät auktoriteettitietokannat)

ESIMERKKI

100 1# |a Trollope, Anthony, |d 1815-1882, |e kirjoittaja. 

|0 https://isni.org/isni/1234567899999799

• Jos toimijan nimi on auktorisoitu Asteriin, merkitään vain Asteri-tunniste |0-osakenttään. Muut 

tunnisteet poistetaan.

• Jos toimijan nimeä ei ole auktorisoitu Asteriin, ISNI-tunnuksen saa tietueeseen jättää, mutta:

• Osakenttään |0 ISNI-tunnus merkittävä linkkimuodossa

• Pelkän numerosarjan sisältävät |0 osakentät poistetaan

https://authorities.loc.gov/
https://viaf.org/
https://isni.org/isni/1234567899999799


Saavutettavuuteen liittyvät huomautukset kentissä 532 
ja 546

• RDA-sovellusohjetta on päivitetty kenttien 532 ja 546 osalta 
huomautuksella uudesta käytännöstä:

• Saavutettavuuteen liittyvät huomautukset kielistä (esim. 
tekstitys kuulovammaisille tai kuvailutulkkaus) merkitään 
kenttään 532. Käytäntö on muuttunut vuonna 2022, joten 
vanhemmissa tietueissa saavutettavuuteen liittyviä 
kielihuomautuksia on kentässä 546.



Muita ilmoitusasioita Kumealta

▪ Jos videotallenteen kannessa on eri ikäraja kuin Kavin sivuilla, 
niin ikäraja otetaan silloin Kavin sivuilta. Ikärajojen suhteen Kavi
on aina luotettava lähde. 

▪ Kumean muistiot julkaistaan jatkossa myös RDA-sovellusohjeen 
blogissa.

https://wiki.helsinki.fi/x/_S91Fw


Loppudia

Kiitos!

melinda-posti@helsinki.fi

Melinda-wiki: https://www.kiwi.fi/display/melinda

https://twitter.com/Melindapalvelu

https://www.kiwi.fi/display/melinda
https://twitter.com/Melindapalvelu

