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Arton viitteet on viety Melindaan

 Arto oli aikaisemmin itsenäinen tietokanta, nyt osa Melindaa

 Voyager-Arto suljettiin kuvailulta 20.12.2019, Arton oma 

OPAC suljettiin vuodenvaihteessa

 Arto-viitteitä voi nyt alkaa kuvailla ja uusia luoda 

Melindaan, koska lähes kaikki viitteet ja niihin tehdyt 

muutokset on tuotu vanhasta Artosta

 Arton syöttölomake -> Artikkelien kuvailutyökalu avataan 

n. helmi-maaliskuun vaihteessa

 Melindaan tuotaessa emo-osakohdelinkityksiä on korjattu ja 

puuttuvia linkityksiä lisätty, joitain tietoja siirretty toiseen 

kenttään ja tietueille on tehty tarvittaessa YSO-konversio
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Arto säilyy omana ”kokoelmana” Finnassa

 Haun/hakutuloksen rajaus: organisaatiovalikosta ”Kansalliskirjasto / 
Arto” 

 Tähän uudelleenohjaus vanhasta osoitteesta

 Finna.fi:ssä helpoin selvittää saatavuustiedot, mutta Arto-välilehti 
mahdollista säilyttää myös omassa Finna-näkymässä

 Käytössä mm. kansalliskirjasto.finna.fi

 Viitteet löytyvät myös Melindan OPACista, mutta loppukäyttäjille 
suositellaan Finnaa

 Affiliaatioon perustuva tekijähaku toimii Melindan OPACissa

 Arto haravoidaan Melindasta Finnaan näillä näkymin helmikuun 
loppuun mennessä

 Voyager-Artosta haravoidut viitteet poistetaan silloin Finnan
indeksistä, tilalle Melindasta haravoidut viitteet

 Finna-viitteiden URLeissa ollut Arto-id vaihtuu Melinda-id:ksi: 
yksittäisten viitteiden vanhat linkit eivät siis enää toimi

https://finna.fi/Search/Results?limit=0&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Ebuilding%3A%221%2FNLF%2Farto%2F%22
https://kansalliskirjasto.finna.fi/
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Melindaan on tuotu vain linkitettyjä 

osakohteita ja emoja

 Arto-viitteiden määrä pienenee jonkin verran: jatkossa Melindassa ja 
Finnassa n. 2 190 000 Artossa viitettä, ennen n. 2 468 000 viitettä

 kaikkia linkittömiä osakohteita ei ole voitu vielä käsitellä: lähinnä 
muista tietokannoista Artoon tuotuja viitteitä, joista puuttunut sekä 
ISBN, ISSN että Arto-emon id.

 Linkittömiä emoja (suurin osa kokoomateosemoja) ei tuotu 
Melindaan, mutta kotimaiset julkaisut löytyvät jo Melindasta

 Karsituista hyvin suuri osa Helsingin yliopiston vanhan Julki-
julkaisurekisterin ulkomaisia ja kotimaisia viitteitä, jotka on 
aikoinaan jo kopioitu erilliseen tietokantaan (eivät varsinaisesti 
kuulu Arto-aineistoon)

 Näissä karsituissa paljon kausijulkaisuemo + muutama osakohde ja 
kirjaemo + yksi artikkeli -yhdistelmiä

 Myös hyvin puutteellisia ja virheellisiä viitteitä jätetty pois.

 Joidenkin ”häntien” tarkempi analysointi vielä kesken: mahdollisesti 
myöhemmin tulee vielä joitain täydennyksiä
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Arto-viitteet Finnassa

Ennen Voyager-Artosta haravoituna 

2 467 951 (Finna.fi 10.2.2020)
 Lehti/Artikkeli 2 198 050

 Artikkeli 2 121 128

 E-artikkeli 62 604

 Aikakauslehti 10 366

 Kausijulkaisu 3 102

 Sanomalehti 466

 E-aikakauslehti 210

 E-kausijulkaisu 174

 Kirja 254 437
 Kirjan osa 180 895

 Kirja 72 145

 E-kirjan osa 1 159

 E-kirja 237

 Pistekirjoitus 1

 Muu/Määrittelemätön 10 843

 Opinnäyte 4 458

 Kuva 73

 Kartta 39

 Nuotti 25

 Äänite 16

 Video 12

 Teksti, muu 1

Jatkossa Melindasta haravoituna

2 190 539 (testi-Finna 10.2.2020)
 Lehti/Artikkeli 2 029 535

 Artikkeli 1 977 178

 E-artikkeli 46 957

 Aikakauslehti 3 782

 Kausijulkaisu 1 068

 Sanomalehti 385

 E-aikakauslehti 118

 E-kausijulkaisu 47

 Kirja 152 095
 Kirjan osa 103 212

 Kirja 48 187

 E-kirjan osa 562

 E-kirja 134

 Muu/Määrittelemätön 5 999

 Opinnäyte 2 782

 Kuva 71

 Kartta 25

 Nuotti 13

 Äänite 11

 Video 8
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Melindan Arto-viitteiden erikoisuuksia 
(joitain muutoksia Voyager-Arton käytäntöihin)

 Tietueissa ei ole LOW tagia, mutta Finna-haravointia varten lisätty  960 
$a ARTO täytyy säilyttää!

 ”Erikoisluokituksia”, esim. 
 084 $a SBL:2 $2 z

 Tekijöiden affiliaatioita
 100 1 $a Lager, Lassi, $e kirjoittaja. $u Helsingin yliopisto $g 1901

 Artosta puuttui tekijöiden auktorisointi, mutta ORCIDia esiintyy (100/700 
$0)

 Arton omia kenttiä (älä poista kenttää, jossa $5 ARTO)
 591 $d B1 $h Sosiologia $i 5141 $5 ARTO

 593 $a jufo:2 $5 ARTO

 850 $a FI-Jo $5 ARTO

 995 $a Yhte $5 ARTO

 Arvostelun kohde (380-kentän termit Metatietosanastosta)
 380 $a kirja-arvostelu $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2187

 787 08 $i Arvosteltu teos: $t Baltic media in transition $a Peeter
Vihalemm (toim.). $d Tartu, 2002 $z 9985-56-642-4
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Mikä muuttunut (vs. Voyager-kuvailu)

 Arvostelun merkitseminen (380-kenttä)

 Artikkelien kuvailutyökalulla ei ilmeisesti ainakaan aluksi pysty 

tallentamaan tiedontuottajatunnusta (995-kenttä)

 Vanhoja Arton poimintakenttiä ei käytetä (onko tarpeita?)

 $5 ARTO –merkintä Arton ”erikoiskentissä”

 773$w-kenttään jatkossa Melinda-emon id, esim.

 773 0 $w (FIN01)001261251 

 Ja muistakaa tallentaa 960 $a ARTO !
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Mistä Arto-viitteet ovat peräisin?

 Arton syöttölomakkeella -> Melindan artikkelien 

kuvailutyökalulla tallennetut viitteet

 Voyagerilla / Alephilla tallennetut viitteet

 Journal.fi – palvelusta tuodut viitteet

 Muista tietokannoista tuodut viitteet (Aleksi, entisten 

maakuntakirjastojen aluetietokannat jne)

 Jos kuvailet Alephilla, ota mallia toisesta vastaavasta 

viitteestä (kannattaa tehdä oma tallennusalusta)
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Artikkelien kuvailytyökalulla tallentaminen

 Ennen Artiva-lomake, Arton syöttölomake…

 Vanhat Arton kuvailutunnukset eivät toimi Melindassa!

 Melinda-kirjastojen kuvailijat voivat käyttää tallennukseen 

omia Melinda-tunnuksia (myös Melinda-tunnusten jakelu 

normaalisti kirjaston pääkäyttäjän kautta)

 Muut tallentajat: 

 Kansalliskirjaston kanssa tehdään ”kevytsopimus”, joka 

oikeuttaa vain Artikkelien kuvailutyökalun käytön

 Kansalliskirjasto jakaa tunnukset

 Yhteydenotot tähän liittyen: melinda-posti@helsinki.fi

(siirtymävaiheessa myös arto-posti@helsinki.fi toimii)

mailto:melinda-posti@helsinki.fi
mailto:arto-posti@helsinki.fi
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Muutoksia Arton kuvailutyökalussa

 Nimi ja ulkoasu, tallennettujen viitteiden näyttäminen ja haku Melindan
OPACissa. Ohjeistus siirretään Melinda-wikiin

 Organisaatiolistausta tarkistettu (tekijän affiliaatio)

 Asiasanastot päivitetty: Fintoon linkitetyt vaihtoehdot ovat tällä hetkellä
 YSO (oletuksena)

 YSO-paikat

 Suomalaiset yhteisönimet

 Lajityyppi/muoto (SLM)

 ALLFO (YSO ruotsiksi)

 ALLFO-orter (paikannimet ruotsiksi)

 Genre/form (FGF) (lajityypit ruotsiksi)

 AFO (Luonnonvara- ja ympäristöontologia)

 Kassu (Kasvien suomenkieliset nimet)

 SOTO (Sotatieteen ontologia)

 FinMeSH (Lääketieteellinen tesaurus)

 MAO/TAO (Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia)



KANSALLISKIRJASTO

ARTIKKELIT
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Kiitos!

Lassi Lager

melinda-posti@helsinki.fi

mailto:melinda-posti@helsinki.fi

