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Talonmiehen tuokio 15.11.2018

 Ajankohtaista Melindassa / Minna Kantanen ja Ulla 

Ikäheimo

 Muutoksia kuvailukäytännöissä / Minna Kantanen

 Tekninen tilannekatsaus / Minttu Hurme

 Kirjastojen kysymyksiä
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Ajankohtaista Melindassa 

 ARTO Melindaan - tilannekatsaus

 Käyttöoikeuksien metatieto 

 ISBN:ttömien yhdistäminen Melindassa

 FinELib- ja avoimet metatiedot Melindaan -kysely

 Tulevat tapahtumat



ARTO Melindaan - tilannekatsaus

ARTO-tietueiden siirto Melindaan lähes valmis

 Valtaosa tietueista Melindassa

-puuttuu vielä toukokuun jälkeiset uudet tietueet ja muokkaukset 
sekä osa hankalammista tapauksista

 Syksyn aikana ei näillä näkymin enää uusia loadeja

 Kun ARTO siirtyy kokonaan osaksi Melindaa, muutoksista 
tiedotetaan 

 Toistaiseksi tallennus Artiva-lomakkeella Voyager-ARTOon
jatkuu kuten ennenkin

-siksi ARTO-tietueita ei saa vielä päivittää Melindassa (tuplat saa 
yhdistää)

 ARTO-tietueet näkyvät myös jatkossa Finnassa

-Finna.fi:ssä, Kansalliskirjaston Finnassa ja joidenkin 
organisaatioiden omissa Finna-näkymissä
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Käyttöoikeuksien metatieto-ohjeeseen 

päivitettävää
 Esimerkeissä ja teksteissä erotellaan paremmin, mitä 

merkitään Melindaan, mitä omaan tietokantaan, mitä 
molempiin

 Molempiin: 

 Vapaa käyttöoikeus merkitään aina 506-kenttään, siihen liittyvä 
lisenssi 540-kenttään, jos tieto on löydettävissä

 Melindaan 506-kenttään päivitetty fraasi: Käytettävissä 
lisenssin hankkineissa organisaatioissa – kattaisi verkon, 
lainauksen, tunnuksiin perustuvan käytön, käytön 
kirjastokortilla ym.

 Vain omaan: 506, 540 ja 856 oman organisaation tarkoin 
tiedoin

 All rights reserved –merkintä vanhentunut, ei tarvita

 Ohjetta käydään vielä läpi KUMEAn kokouksessa 20.11.
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ISBN:ttömien yhdistäminen Melindassa

 Jos tietueessa ei ole ISBN:ää ja tunnisteena on f-
numero (015 kentässä), sitä ei saa koskaan 
yhdistää Merge+-ohjelmalla toiseen tietueeseen
-tällaisista ilmoitus aina fennica-postiin, fennica-
kuvailijat tutkivat tapauksen

 On huomattu, että joitakin fennica-tietueita on 
yhdistynyt Melindassa, vaikka eivät ole tuplia. 
Alkuperäisissä tietueissa on ollut f-numerot (ei 
ISBN:iä), ja yhdistyneessä tietueessa on kaksi f-
numeroa

 Jos kahdella tietueella on sama f-numero, sellaiset 
saa yhdistää
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FinELib- ja avoimet metatiedot Melindaan -

kysely

 Lähetetty 12.11. Melindassa mukana oleville kirjastoille 

 Kysely on jatkoa aiemmin Melindassa tehdyille elektronista 

aineistoa koskeneille kyselyille

 Nyt kartoitamme FinELib-aineiston ja avoimien tietokantojen 

metatietojen käyttöä

 Kysely liittyy eMelinda-kehitysohjelmaan, jolla tavoitellaan 

elektronisten aineistojen nykyistä laajempaa metatietojen 

koontia ja kuvailua Melindaan sekä kehitetään tätä tavoitetta 

tukevia työkaluja

 Vastausaikaa perjantaihin 23.11.2018
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Tulevia tapahtumia

 Finna-palvelun koulutuksia
lisätietietoja: 
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tapahtumat+ja+koulutukset

 Tulevia muutoksia Finnan aineistotyyppeihin –webinaari
21.11. klo 13-15

 Finnan peruskoulutus 22.11.2018 klo 10-16 

 Finnan hallintaliittymän peruskoulutus 23.11.2018 klo 10-
16

 Melinda-Aleph-peruskoulutusta seuraavan kerran huhtikuussa

 Seuraava Talonmiehen tuokio vuonna 2019

Terveiset Talonmiehelle ja toiveet tuokioiden aiheista: melinda-
posti@helsinki.fi

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tapahtumat+ja+koulutukset
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tulevia+muutoksia+Finnan+aineistotyyppeihin+-webinaari
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finnan+peruskoulutus+22.11.2018
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=101222879
mailto:melinda-posti@helsinki.fi
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 Kysymyksiä talonmiehelle:

 Mitä pitää muistaa 856 kentän linkkiä tallennettaessa?

 Mitä fonttia pitää käyttää Voyagerin luettelointiklientissä?

 Miten rajata osakohteet pois Alephin hakutuloksesta?
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Pitää muistaa 856 kentän linkkiä 

tallennettaessa?

 Käytä vain pysyviä linkkejä

 URN, DOI tai Handle

 Organisaatiokohtaiset linkit vain omaan tietokantaan

 Melindassa käytetään y-osakentässä metatietosanaston 

fraasia "Linkki verkkoaineistoon”

 KUMEA tarkentaa/päivittää ohjeita
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856 kentän indikaattorit – KUMEAN ohjeet

1. indikaattori

-Yleensä arvona 4 - HTTP

-Voi jättää tyhjäksi, jos indikaattorin arvoa ei tunneta

2. indikaattori - Indikaattorin arvo ilmaisee, mikä suhde kenttään 856 
merkityllä elektronisella aineistolla on tietueessa kuvailtuun kohteeseen

0 - Vastaa kuvailun kohdetta

1 - Kuvailun kohteen (tai sen osan) toinen versio
Kun kuvailtava aineisto ei ole elektroninen, mutta vastaava elektroninen 
versio (tai osa siitä esim. sisällysluettelo) on vapaasti saatavana, sen 
sijainnin voi merkitä tähän kenttään. 

2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
Kuvailtavaan aineistoon liittyvään elektroniseen lisämateriaaliin (esim. 
harjoitustehtävät, oheismateriaalit esim. taulukot jne) vievä 856-kentän.
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Esimerkit
Esimerkki 1. Vastaa kuvailun kohdetta
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-510-2 ‡y Linkki 
verkkoaineistoon 

Osakentässä ‡y oleva teksti näkyy asiakkaalle ja toimii linkkinä osakentässä ‡u 
esitetyn URI:n sijaan. 

Esimerkki 2. Kuvailun kohteen toinen versio
856 41 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9965-4 ‡y Linkki 
verkkoaineistoon 

Huom! Jos halutaan kuvailla elektroninen versio, siitä tehdään oma tietue.

Esimerkki 3. Painettuun aineistoon liittyvä verkko-oheismateriaali
245 10 ‡a Adobe(r) Indesign(r) cs Bible / ‡c Galen Gruman.
856 42 ‡3 Oheismateriaali ‡u
http://www.wiley.com//legacy/compbooks/gruman/indesign/IDB3-
ColorInsert.pdf
856 42 ‡3 Publisher description ‡u http://www.loc.gov/ ...

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-510-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9965-4
http://www.wiley.com/legacy/compbooks/gruman/indesign/IDB3-ColorInsert.pdf
http://www.loc.gov/catdir/description/els031/2003041453.html


KANSALLISKIRJASTO

Mitä fonttia pitää käyttää Voyagerin 

luettelointiklientissä?

On keskusteltu mitä fonttia pitää käyttää Voyagerin 

catalogingissa, mutta onko tästä jotain suositusta? 

Pitääkö käyttää jotain Unicode-fonttia?

Vastaus: 



Miten rajata osakohteet pois Alephin

hakutuloksesta?

”Base”-ruudussa voi kohdistaa haun kaikkiin Melinda-tietueisiin

-tai rajata osakohteet pois hausta

-tai kohdistaa haun vain 

osakohteisiin

!OPACin rajaukset työlistalla
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Kiitos!

melinda-posti(at)helsinki.fi

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


