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Osakohteet Melindassa

 Melindassa nyt yli 15 miljoonaa tietuetta, joista osakohteita 

noin puolet

 musiikkiäänitteitä, nuotteja, musiikki-DVD-levyjä, erilaisia 

yhdistelmäpaketteja

 Kansallisdiskografia Viola aloitti Melinda-kuvailun kesäkuussa 

 satuja, novelleja, runoja, romaaneja, näytelmiä

 aikakauslehti- ja kirja-artikkeleita 

 ARTO-artikkelitietokanta lähes kokonaan ajettu Melindaan
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Arto Melindassa

 2,5 miljoonaa tietuetta siirretty

 käsiteltävänä vielä orpoja, erikoisia linkkejä ym.

 Ajantasainen Arto-kuvailu siirtyy Melindaan vielä vuoden 2019 
aikana, syöttölomake valmisteilla 

 Tieteellisten lehtien lisäksi paikallisaineistoa, kotiseutulehtien 
artikkeleita, populaarilehtiä

 Myös monografia-aineistoa ja niiden artikkeleita

 BTJ/Kirjastopalvelun Aleksi-tietokanta yhdistetty Artoon ja sitä 
kautta Melindaan

 Isoja määriä osakohteita yksittäisellä emojulkaisulla – esim. 
Helsingin Sanomilla 65623 osakohdetta

 Yli 140 000 kirja-arvostelua

 Arton lehtilista

https://arto.linneanet.fi/vwebv/ui/fi_FI/htdocs/help/lehtilista.html
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Viola Melindassa

 Ajettu osakohteiden pohjaksi toukokuussa 2014 

Kansalliskokoelman nuottijulkaisut

 Maailman musiikin keskuksen aineistot siirretty Violasta 

Melindaan syksyllä 2018

 Musiikkiarkiston aineistot siirretty keväällä 2019

 Violan Kansalliskokoelman nuottijulkaisut ja äänitteet 

kesäkuussa 2019

 Melinda-kuvailu alkoi kesäkuussa

 Yhteensä hieman yli miljoona tietuetta

 Edelleen muutama tuhat osakohdetta puuttuu erilaisten 

virhetilanteiden johdosta, selvittelyn alaisia
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Osakohteiden näkyminen Melindassa

 Melindan OPAC

 Alephin luettelointiclientin hakunäkymä

 Osakohteen MARC-tietue



Melindan OPAC:

Artikkeli,

Sisältyy 

äänitteeseen,

Sisältyy 

nuottijulkaisuun…



Osakohteisiin Emojulkaisuun



7773

Sijaintitiedot emojulkaisussa

LKR 

Alephin linkki emojulkaisuun

960 tietokanta

995 Arton tiedontuottaja
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Mitä saan tehdä osakohteelle?

 Virheitä saa korjata ja kuvailua täydentää, kun tietää mitä on 

tekemässä

 Linkkikenttiin (LKR, 773) ja 9-alkuisiin kenttiin ei saa koskea

 Tuplista ja virheellisistä linkeistä ilmoitetaan ao. tietokannalle 

 Arton virheellisistä linkeistä viesti Melinda-postiin, 

kansallisdiskografian viestit osoitteeseen viola-

posti@helsinki.fi

 Orpolapsista viesti Melinda-postiin

 Osakohteellisia emoja (perheitä) voi yhdistää Merge-

ohjelmalla, myös ”sinkkuemon” voi yhdistää perheeseen  

mailto:viola-posti@helsinki.fi


KANSALLISKIRJASTO

Merge – tuplien yhdistäminen

 https://merge.melinda.kansalliskirjasto.fi

 käyttö kaikilla Melinda-tunnuksilla

 käyttöohje Melinda-wikissä Merge-käyttöliittymä: tietueiden 

yhdistäminen

 Vihje: jos tuplatietueiden yhdistäminen ei näytä onnistuvan ja 

Yhdistä-nappula on harmaana, vieritä näyttöä alas ja tarkista, 

liittyykö tietueisiin osakohteita!

https://merge.melinda.kansalliskirjasto.fi/
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=77365409
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Osakohteellisten tietueiden yhdistäminen

 yhdistettävien tietueiden osakohteet tulevat aina näkyville

 osakohteista esitetään käyttäjälle yhdistymisehdotus 

 tietueperhettä ei voi yhdistää ennen kuin kaikille osakohteille 

on hyväksytty jokin seuraavista toimenpiteistä:

 se yhdistetään toisen tietueen osakohteen kanssa

 se lisätään emolle sellaisenaan

 se poistetaan kokonaan

 HUOM: yhdistetyn tietueperheen tallentaminen Melindaan voi 

tietuemäärästä riippuen kestää hyvinkin kauan (jopa tunteja)



Kolme osakohdenäkymää:

- perustiedot näyttävä, siirreltävä osakohdekortti

- käsitellyt osakohteet pelkkinä nimekkeinä näyttävä näkymä

- osakohdeparin tietueet kokonaisuudessaan sisältävä avattu näkymä
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- osakohdekortteja siirrellään riviltä toiselle hiirellä vetämällä

- tyhjä osakohderivi luodaan klikkaamalla osakohderivien väliin ja poistetaan 

oikean reunan rastipainikkeella

- kullekin osakohderiville valitaan toimenpide pyöreästä, värillisestä painikkeesta

Huom! Kaikille osakohteille on tehtävä merge jotta linkit säilyvät 

paikalliskannassa oikeina!
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