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Projektin dokumentit, kokousmuistiot, suunnitelmat ja konversiosäännöt on sijoitettu 
tähän työtilaan.
Itse ohjelmistot sijoitetaan Githubiin. Projektissa käytettävät sanastot sijaitseva Finto.fi 
palvelussa. 
Projektissa konvertoidan Melinda-metatietovarannossa olevia MARC21-muodossa 
olevia BIB-tietueita.



Asteri on Metatietovarannon auktoriteettitietokanta, jossa on useita sanastoja 
Melinda-kuvailijoiden käytettävissä.



Keskitetty Melinda-sisällönkuvailu tapahtuu tällä hetkellä Aleph Catalog –ohjelmalla, 
jolla voi poimia auktoriteettitietokannasta termejä kuvailun sisältäviin tietueisiin.



● Aleph Catalog v23.  Kuvailija voi poimia ontologiaan kuuluvan termin valikosta 
ja ohjelma täyttää automaattisesti tarvittavat kolme kenttää.



● Asterin auktoriteettitietue Expand-näkymässä. Asterissa olevien ontologioiden 
auktoriteettitietueita on muokattu siten, että niihin on lisätty formaattiin 
kuulumaton 0-osakenttä 150- tai 151-riville, jotta se voidaan poimia 
tietueeseen automaattisesti samalla kerralla kuin termi ja sanastotunnus.   
Muussa tapauksessa käsitteen tunniste tulisi poimia 024-kentästä, jossa se 
varsinaisesti sijaitsee.



● Auktoriteettitietueesta voi tarvittaessa tutkia 5XX-kentistä käsitteen yläkäsitteen 
(esimerkiksi onko valittu oikea vaihtoehto jos on useita lähikäsitteitä). Alakäsitteistä 
voi tarkistaa olisiko käytettävissä tarkempi termi kuvailuun. Mikäli ollaan tekemässä 
myös englanninkielistä kuvailua tai kuvailemassa englanninkielistä julkaisua 
suomeksi 7XX-kentästä voi nähdä käsitettä vastaavia termejä muunkielisissä 
sanastoissa



● Paikat poimitaan vastaavasti. Tarkistettava, että poimitaan 151-kentässä 
oleva auktoriteettitermi.

● Auktoriteettitietueesta voi tarkistaa esim. onko alakäsitteiden joukossa 
valittavissa tarkempi paikka 



● 655 kentässä pitäisi aina käyttää suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston 
(SLM) termejä



● Mikäli kuvailuympäristössä ei ole käytettävissä auktoriteettitietueita, niin termit 
voidaan poimi suoraan Finton selailuliittymästä.   Kuvailun helpottamiseksi 
termin ja URI:n jälkeen on liitetty ikoni, jota klikkaamalla se kopioituu suoraan 
leikepöydälle, josta sen voi liittää kuvailuohjelmaan.



● MARC21 kuvailun |a osakenttään tuleva termi ja |0 osakentän URI saadaan 
suraan käsitenäkymästä

● |2 osakenttään tuleva sanastotunnus täytyy kirjoittaa itse.  
● YSO ja SLM sanastoissa sanastotunnukseen merkitään aina kauttaviiva ja 

kielitarkenne:  yso/fin, yso/swe, slm/fin tai slm/swe.



● Asiasanoituksessa tulee välttää eri sanastoista otettujen keskenään samaa 
tarkoittavien samankielisten termien käyttöä ja asiasanaketjujen rakentamista.. On 
myös asiasanastoja joiden rakenteeseen ja/tai indeksointikäytäntöön kuuluvat 
ketjut, esimerkkeinä LCSH, MeSH ja Svenska ämnesord.   Lähde: 
Sisällönkuvailuopas  https://www.kiwi.fi/x/6gEvBQ viitattu 25.4.2019



● Kukin käsite tulisi kuvata omalla termillään. Käsitteiden liittyminen toisiinsa 
tapahtuu useimmiten vain siten, että ne sijaitsevat samassa tietueessa.  Tarkempi 
yhdistely tapahtuu vasta tiedonhakuvaiheessa.

● Mikäli yhdessä tietueessa kuvaillaan useita erillisiä aineistoja (osakohteita), 
voidaan tarvittaessa samaan kohteeseen liittyviä MARC21 kenttiä kytkeä toisiinsa 
$8 osakentän numeroinnin avulla.



● Esimerkki kirjan kuvailusta YSA-termeillä



● Edellisen esimerkin kirjan kuvailu YSO ja SLM  käsitteillä



● Mutka matkaan konversiossa:
● Kaunokirjallisen aineiston (fiktio) kuvailua on tehty hieman eri tavalla kuin 

muuta kirjallista aineistoa



● Kaunokirjallisuus voidaan tunnistaa BIB-tietueessa LEADER ja 008-kentän 
avulla

● Kaunokirjallisuuden kuvailussa on käytetty pitkälti Kaunokki-sanastoa, jossa 
on oma osio Genre-termeille http://www.yso.fi/onto/kaunokki-meta/section_3, 

● Melindan sisällönkuvailussa suositellaan SLM sanaston käyttöä 655 kentässä



● Kaunokin genre-termit on usein talletettu 650-kentän $a osakenttään.
● Haluttaessa nämä on mahdollista konvertoida SLM-termeiksi 655-kenttään



● Kaunokirjallisuuden kuvailussa käytetty toisenlainen tapa merkitä muoto ja 
aiheet  650 kenttään

● Samanlaista tapaa on käytetty myös elokuvien kuvailussa
● Haluttaessa, tällaiset ketjut voidaan konvertoida ja purkaa 650 ja 655 kenttiin



● Esimerkki kaunokirjallisuuden kuvailussa 655 kentässä käytetyistä bella ja 
kaunokki –termeistä sekä niiden mahdollisesta konvertoinnista 



● Axiellin Aurora-järjestelmä lukee kuvailussa käytettävät auktoriteettitietueet 
suoraan Finto:n rajapinnasta

● Koha-järjestelmässä (Täti) ?
● Mikäli termejä ei löydy suoraan järjestelmän valikoista, niitä voi poimia 

suoraan Finton selailuliittymästä aiemmin kuvatulla tavalla.  Ontologioita 
käytettäessä  kuvailussa tulee olla aina vähintään kolme osakenttää: |a |2 ja |0 
tässä järjestyksessä.



Käsitteen lisäämisen edellytys on yleensä se, että sitä tarvitaan aineiston kuvailussa 
eli sanasto ei kata kaikkia suomen kielen sanoja. Ehdotuksen yhteydessä tulee 
miettiä myös käsitteen hierarkiasuhteet, ylä- ja alakäsitteet, assosiatiiviset käsitteet 
sekä aiheryhmä, johon käsite voisi kuulua. Myös mahdolliset ohjaustermit (esim. 
synonyymit) sekä mäppäykset wikidataan ja kongressin kirjaston asiasanastoon 
(LCSH) lisäävät todennäköisyyttä, että käsite otetaan sanastoon.



● Lisätietoja löytyy Kansalliskirjaston verkkopalveluista:
● YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymä: https://www.kiwi.fi/display/ysall2yso
● Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ja sisällönkuvailuopas: 

https://www.kiwi.fi/x/wZKSAw
● MARC21 formaatti suomeksi:  https://marc21.kansalliskirjasto.fi/


