
Verkkojulkaisu-tietueiden muokkaus 
 

Ongelmallista on sellaisten vanhojen tietueiden muokkaaminen, jotka on kuvailtu ennen Verkkoaineistojen 
kuvailu ja Käyttöoikeuksien metatieto ohjeita. Yleinen ohje on, että vanhoja tietueita Melindassa ei tarvitse 
muokata, mutta monesti olisi selvyyden vuoksi parempi, että poistetaan virheelliset tiedot (kentät), jotta 
Melindaan ei jäisi vääränlaisia esimerkkejä.  
 

Koodikentät 

008/23 = o (vanhemmissa tietueissa ’s’ - saa korjata) 
007 cr (vanhemmissa tietueissa cu, saa korjata) 
006 valinnainen (jos tiedot ilmenevät muista koodikentistä, 006 kenttää ei ole pakollinen) 
 

Esimerkki e-tietuekorjauksesta.  

Esimerkkinä verkkojulkaisu joka on saatavissa sekä Ellibsin että KauppakamariTiedon kautta. 

 

500-kentän huomautukset saatavuudesta 
500 ## ‡a Saatavana Ellibs-e-kirjakokoelmasta. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 TRITO<DROP> 
500 ## ‡a Saatavana KauppakamariTieto (Ammattikirjasto) -palvelussa. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 TRITO<DROP> 
 
Verkkoaineiston kuvailuohjeessa: Älä käytä e-aineistopaketin tai aineistoa tarjoavan palvelun nimiä; 
tarvittaessa käytä 037-kenttää. → Poista nämä 500-kentät  
 

500-kentän huomautus ISBN-tunnuksesta 
500 ## ‡a Tällä KauppakamariTiedon Ammattikirjasto-palvelussa olevalla HTML-muotoisella 
verkkoaineistolla ei ole ISBN-tunnusta. 
Jos 020 kenttään merkitty ISBN ei koske kaikkien aineistovälittäjien e-kirjoja ja asialla on jotain merkitystä, 
merkitään tieto tästä 020-kenttään: 020 ## ‡a 978-952-246-383-8 ‡q Ellibs ‡q PDF 
 
Tässä 500 kentän huomausta ei tarvita. 
 

506-kentän huomautukset pääsyrajoituksista 
506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineiden organisaatioiden verkossa. - Access is permitted via the 
licensee organizations' network. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 JUOLU<DROP> ‡9 TRITO<DROP> 
506 1# ‡a Käyttöoikeus Eepos-kirjastokortilla. ‡f Online access with authorization ‡2 star ‡5 FI-Eepos 
 
Käyttöoikeuksien metatieto -ohjeessa: Yksittäistä organisaatiota koskevat pääsyrajoitukset merkitään vain 
omaan tietokantaan. Melindaan merkitään kenttään 506$a fraasi: Käytettävissä lisenssin hankkineissa 
organisaatioissa. Tämä kattaa sekä organisaation verkossa käytettävät, tunnuksilla missä tahansa verkossa 
käytettävät että kirjastokortilla käytettävät aineistot. 
Käytettävä merkintä: 506 1# ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa organisaatioissa. ‡f Online access with 
authorization ‡2 star 
 
Poikkeus edelliseen: Fennican vapaakappalemerkinnät Melindassa  
 

https://www.kiwi.fi/x/LBsvBQ
https://www.kiwi.fi/x/LBsvBQ
https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg


Merkitse omaa organisaatiotasi koskevat tiedot omaan tietokantaasi. Yksittäistä organisaatiota koskevat 
506-kentät poistettava Melindasta. 
 

516-kentän huomautus elektronisen aineiston tyypistä 
516 ## ‡a Verkkoaineisto 
Tätä huomautusta voidaan käyttää, jos 1) tieto ei käy ilmi muualta kuvailusta ja 2) merkintä luo lisäarvoa 
kuvailuun.  
E-kirjan kuvailussa merkintää ei tyypillisesti tarvita → poista 

 

538-kentän huomautus järjestelmävaatimuksista 
538 ## ‡3 Ellibs ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe Digital Editions. ‡9 HAMK<DROP> ‡9 
TRITO<DROP> 
 
Verkkoaineiston kuvailuohjeessa: Voidaan merkitä vaatimukset, jotka poikkeavat tavallisesta ja ilmeisestä; 
ei yleensä tarpeen. 
Tässä merkintää ei tarvita (ja $9 droppien perusteella se on myös virheellinen joillekin organisaatioille) → 
poista 

 

540-kentän huomautus käytön ja kopioinnin ehdoista 
540 ## ‡c FinELib-lisenssi ‡u https://www.kiwi.fi/display/finelib/Ellibs ‡5 FI-Psstk 
540 ## ‡c Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisenssi. ‡5 FI-Sekor 
540 ## ‡3 Ammattikirjasto (Kauppakamari) ‡c Aineiston käyttöehdot ‡u 
http://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot ‡5 FI-E 
540 ## ‡3 Kauppakamari ‡c Hämeen ammattikorkeakoulun lisenssi ‡u 
https://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot/ ‡5 FI-Hamk 
 
Käyttöoikeuksien metatieto -ohjeessa: Yksittäistä organisaatiota koskevat käyttöehdot ja lisenssit 
merkitään vain omaan tietokantaan. Melindaan merkitään vain vapaasti verkossa olevien julkaisujen 
lisenssit tai rajoittavat lisenssit silloin kun ne ovat voimassa kaikille organisaatioille. 
Käytännössä 540 kentässä käytetään Open Access lisenssimerkintöjä (CC BY ...) 
 
Poikkeus edelliseen: Fennican vapaakappalemerkinnät Melindassa 
 
Merkitse omaa organisaatiotasi koskevat tiedot omaan tietokantaasi. Yksittäistä organisaatiota koskevat 
540-kentät poistetettava Melindasta. 

 

579-kentän tilastointimerkintä 
579 ## ‡a XLUETTELOITU ‡b seamk 
Kenttä on vanhentunut. Nykyisin sama tieto lasketaan 040‡a osakentästä. 
Poista kenttä. 
 

588-kentän huomautus kuvailun perustasta 
Koska tässä sama aineisto on saatavissa kahdelta kustantajalta/välittäjältä/palvelusta, niin kuvailun perusta 
on aina merkittävä. 
588 ## ‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-nimiösivulta (Ellibs, katsottu 1.4.2020). 
 

655-kenttä: aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä 
655 #7 ‡a e-kirjat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889 
Lisää kenttä aina e-kirjoille, jos puuttuu. 

https://www.kiwi.fi/display/finelib/Ellibs
http://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot
https://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot/
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889


856-kenttä 
<ei lisenssilinkkiä> 
Verkkoaineiston kuvailuohjeessa: Älä tallenna Melindaan organisaatiokohtaisia linkkejä. Lisensoidun 
aineiston linkit tallennetaan paikallistietokantaan. 
Poikkeus edelliseen: Fennican vapaakappalemerkinnät Melindassa 
 
Merkitse omaa organisaatiotasi koskevat tiedot omaan tietokantaasi. Yksittäistä organisaatiota koskevat 
856-kentät poistettava Melindasta. 
  



 
Edellä ohjeistetut kohdat taulukkona 

  --- tarkoittaa että tiedon saa poistaa 

008  008/23 = o  

007 007 cr  

006 valinnainen (ei pakollinen, jos tiedot ilmenevät 
muista koodikentistä) 

 

   

020 ‡a 978-952-246-383-8 ‡q PDF ‡a 978-952-246-383-8 ‡q Ellibs ‡q PDF 

500 ‡a Saatavana Ellibs-e-kirjakokoelmasta. ‡9 
SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 TRITO<DROP> 

--- 

500 ‡a Saatavana KauppakamariTieto (Ammattikirjasto) 
-palvelussa. ‡9 SAVON<DROP> ‡9 TRITO<DROP> 

--- 

500 ‡a Tällä KauppakamariTiedon Ammattikirjasto-
palvelussa olevalla HTML-muotoisella 
verkkoaineistolla ei ole ISBN-tunnusta. 

--- 

506 ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineiden 
organisaatioiden verkossa. - Access is permitted via 
the licensee organizations' network. ‡9 
SAVON<DROP> ‡9 HAMK<DROP> ‡9 JUOLU<DROP> 
‡9 TRITO<DROP> 

--- 

506 ‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa 
organisaatioissa. ‡f Online access with authorization 
‡2 star 

‡a Käytettävissä lisenssin hankkineissa 
organisaatioissa. ‡f Online access with 
authorization ‡2 star 

506 ‡a Käyttöoikeus Eepos-kirjastokortilla. ‡f Online 
access with authorization ‡2 star ‡5 FI-Eepos 

--- 

516 ‡a Verkkoaineisto --- 

538 ‡3 Ellibs ‡a Internet-yhteys, WWW-selain, Adobe 
Digital Editions. ‡9 HAMK<DROP> ‡9 TRITO<DROP> 

--- 

540 ‡c FinELib-lisenssi ‡u 
https://www.kiwi.fi/display/finelib/Ellibs ‡5 FI-Psstk 

--- 

540 ‡c Seinäjoen ammattikorkeakoulun lisenssi. ‡5 FI-
Sekor 

--- 

540 ‡3 Ammattikirjasto (Kauppakamari) ‡c Aineiston 
käyttöehdot ‡u 
http://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-
elementit/kayttoehdot ‡5 FI-E 

--- 

540 ‡3 Kauppakamari ‡c Hämeen ammattikorkeakoulun 
lisenssi ‡u https://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-
elementit/kayttoehdot/ ‡5 FI-Hamk 

--- 

579 ‡a XLUETTELOITU ‡b seamk --- 

588 
 

‡a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke 
PDF-nimiösivulta (Ellibs, katsottu 1.4.2020). 

655 ‡a e-kirjat ‡2 slm/fin ‡0 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889 

‡a e-kirjat ‡2 slm/fin ‡0 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889 

<856> <ei lisenssilinkkiä> <ei lisenssilinkkiä> 

 
 

https://www.kiwi.fi/display/finelib/Ellibs
http://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot
http://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot
https://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot/
https://kauppakamaritieto.fi/fi/yleiset-elementit/kayttoehdot/
finhttp://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889
finhttp://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s889

