
Kooste AHAAn elementeistä, jotka menevät finnaan. Luotu 5.3.2017. Tarkistus ja kieliversiointi-sarake 4.3.2019

Merkitty myös onko näyttörajoitettavissa vai ei

Aineisto Kieliversiointi Testattu toimivaksi NR?

AI02 roolissa päänimeke

koko kuvailutaso rajoitetaan 

tarvittaessa

AI01 Tunniste roolissa "mikä tahansa"

esim. analoginen tunniste, 

aineiston järjestysnumero, ahaan 

tekninen tunniste ei

AI55 Tarkenne: AT01 tarkenteen alku ja 

AT02 tarkenteen loppu ei

AI42 Hallinnoija 

Toimipiste tai organisaatio 

tapauksesta riippuen ei 

AI14 Toimija

huomaa, että vain hyväksytyt 

toimijat esitetään aineiston 

yhteydessä

kyllä, jos aineisto-toimija liitos 

rajoitetaan toimijan tiedot eivät ole 

saatavilla julkisella oai-pmh 

rajapinnalla. AHAA:n hallinnolliset 

roolit esim. "kuvailija" blokataan pois 

oai-rajapinnalla saatavissa olevasta 

tiedosta

_ nimi (TONI 1, TONI4)

Erilaisia esittämistapoja riippuen 

haravointipaikasta

_ rooli

RDA-roolit ja ihmislukuiset, riippu 

haravointipaikasta

_suhteen ajallinen kattavuus

tulostuu kaikkiin kohteisiin, mutta 

käytössä finnassa vain luovutus-

roolin yhteydessä

Toimijan tunnisteena toimii EAC_TJ06 

Tunniste roolissa tekninen 

(muokkausversio)

(TJ26/LU03Luovutus: tuodaan vain 

luovutuksen aika osaksi aineiston 

EAD3:sta.) nimi+rooli kuten AI14 kohdalla

kyllä, jos luovutus-toimija suhde 

rajoitetaan toimijan tiedot eivät ole 

saatavilla julkisella oai-pmh 

rajapinnalla.

AI46 Sisällön luonne ei

AI03 Aika roolissa "ajallinen kattavuus"  ja 

"pääasiallinen ajallinen kattavuus" ja 

"sisällön aika" ei

AI05 Aineistotaso 

käytetään EAD3:n level-tietoja 

(fonds, series, file jne.) ei

AI08 Tyyppi kyllä ei

AI57 Sarjan/yksikön alatyyppi ei

AI20 Paikka roolissa "alueellinen 

kattavuus" /PA03 Nimi roolissa päänimeke

viedään sekä "ahaa-paikat" että 

sapo tmv. Paikat kyllä jos saatavilla ei



AI16 Tietosisältö kyllä jos saatavilla

kyllä , NR koskee nykytotuetuksessa 

kaikkia AI16 kenttiä

AI10 Historia kyllä

AI36 Sisällysluettelo  

Finnalle tarjotaan "nimekkeet" 

index-tagissa hakuja varten. ei, ollut keskustelua rivien NR

AI27 Käyttö-ja tulkintaohjeet ei

AI59 Hakuvälineet ei

AI58 Aineiston järjestämisperiaate ei

AI17 Hävitystiedot kyllä

AI31 Julkaisut teksti/uri ei

AI60 Aihe

Asiasana, Toimija, Paikka, Aineisto, 

Tehtävä aiheena

kyllä, jokainen liitos erikseen 

rajoitettavissa

AI30 Liittyvä aineisto

ei (voisi kuitenkin vielä varmistaa 

näkyykö liitos kun joku aineisto on 

kokonaan NR ja toinen julkinen)

_nimeke

_rooli

AI29 muualla säilytettävä aineisto

AI26 Kieli ei

AI38 Hyllymetrit/Koko ei

AI06 Laajuus 

sisällöllinen laajuus, tarjotaan 

yhtenä tekstikenttänä joka sisätlää: 

LAA1 (käsittelyn taso esim. 

inventoitu) LAA6 

(aineistotyyppi/alatyyppi esim. 

teksti) LAA3 (luku) LAA4 (mitä 

lasketaan) kyllä ei

AI23 Käyttörajoitus

ilmentymän kunnosta johtuva 

käyttörajoitus esitetään oai-

rajapinnalla ilkmentymän tiedoissa 

(kt. IL14) ei

Käyttörajoituksesta esitetään 

käyttörajoituksen nimi (KR2), selite 

(KR3); voimassaoloaika (KR9); 

seuraamukset (KR5) ja käyttöluvan 

myöntäjä (KR7)

Jos käyttöluvan myöntäjä (Toimija) 

on hyväksymätön tieto ei tulostu. Jos tarvitaan tästä on tiketti AHAA-1763.



AI24 Näyttörajoitus

Ei kohdistu aidosti vain aineistoon. 

Ilmoitetaan lähtökohtaisesti vain 

geneerinen NR lause 

aineistokokonaisuudessa, jos 

aineistossa on näyttörajoitettu 

joitain kohtia/tasoja.

ei, perusteita tai rajoitustasoa ei 

kuitenkaan näytetä oai-pmh 

rajapinnalla

Tehtävä (aineiston yhteydessä esitettynä)

NR? Lähtökohtaisesti tehtävän tietoja 

ei näyttörajoiteta, Tehtävän ja toimijan 

suhde voidaan näyttörajoittaa

AI15 Tehtävä: ei

TO03 Nimeke ei

TO01 Aika roolissa "ajallinen kattavuus" ei

TO05 Tunniste roolissa "analoginen" ei

TO05 Tunniste roolissa "ahaan tekninen" ei

TO04 Kuvaus ei

Tehtävä (aineiston EAD3:n yhteydessä) ei, myöskään Tehtävän tiedot eivät NR

TO03 Nimeke ei

TO01 Aika roolissa "ajallinen kattavuus" ei

TO05 Tunniste roolissa "analoginen" ei

TO05 Tunniste roolissa "ahaan tekninen" ei

TO04 Kuvaus ei

Ilmentymä tiedot pääsääntöisesti altformavailissa, daotiedoissa digispesifejä ilmentymien tietoja ei näyttörajoiteta

AI39 Ilmentymä: ei

IL01 tunniste roolissa ahaan tekninen tunniste ei

IL12 Tietopalvelun 

tarjoamispaikka/ensisijainen käyttöpaikka Esitetään toimipisteen nimeke ei

IL02 tekninen tyyppi ei

IL25 tallennusalusta ei

IL04 käytettävä ilmentymä ei

IL05 Hävitettävä ilmentymä ei

Il30 Alkuperäisyys

IL14 kunto ei



Tietyt arvot muodostavat 

tulostettavan 

käyttörajoitusilmoituksen 

ilmentymän tietoihin, toisaalta jos 

AHAA- että vain IL04=true 

tulostetaan niin käyttökiellon 

omaavat lausumat jäävät 

tulostumatta

ID02 digiaineisto tiedostomuoto ei

ID05 Digitaalisen ilmentymän tyyppi ei

ID03 digitoinnin laatukriteerit ei

VK01 valokuvan kuvatyyppi ei

VK03 Koko

IK04 kuva-alan koko

IK04 Koko

MF02 kopiotyyppi ei

MF04 jakso ei

MF05 mikrofilmin fyysinen muoto

KA01 Mittakaava

Tiedosto tiedoston tietoja ei näyttörajoiteta

TI02 tunniste roolissa ahaa tekninen

TI02 tunniste roolissa kuvanumero

kuvanumerosta tuotetaan lisäksi linkkiteksi 

joka korvaantuu sisälllysluettelon 

"nimekkeillä" niissä tapauksissa kun on 

sisällysluettelo

TI03 url

Säilytysyksikkö

NR ei millään, huomaa että tarkkoja 

sijoituspaikkatietoja (rakennus, hylly) 

ei viedä ulos

IL21 säilytysyksikkö: ei

SY05 Säilyttävä arkisto (toimipiste) toimipisteen nimi ei

SY02 Säilytysyksikön tunniste roolissa 

"analoginen" ei

SY02 Säilytysyksikön tunniste roolissa 

"ahaa tekninen" ei

AI66 Sijoituspaikka Aineistossa

tekstimuotoinen (migraatiotietoa 

aikaa ennen KA:n ahj:tä) ei

Toimija NR?

TJ04 Nimi (kaikki nimiroolit)

eri tapoja riippuen onko RDA-

viitteellinen rivi vai ei

ei, mutta jos liitos toimijaan on NR niin 

toimijasta ei kerrota mitään.



TJ01 Tyyppi

henkilö, suku, yhteisö-arvot ei vielä 

huomioitu toimijaluokitusta 

sanaston urina ei

TJ06 Toimijan Tunniste (kaikki tunnisteroolit)

EAC_115106716 sisältää kaikki 

tunnisteroolit, mutta 

tulostumisessa ongelmaa- ei vielä 

tikettiä ei

(TONI3 Aika) tullut vahingossa toteutuksi ei, mutta ei yleensä merkata muutenkaan

TJ02 Aika (kaikki roolit)

esitetään kahtena aikamääreenä 

RDA:n vuoksi kyllä

TJ09 Paikka (kaikki roolit)

roolit mukana suomeksi 

ihmislukuisena ja RDA-viittauksilla, 

YSO-paikat viittaus kyllä

huom ahaa-paikoissa vain paikan 

nimi ilman id:tä

TJ17 Julkaisut ei

TJ18 ammatti asiana, jossa uri-viittaus ei

TJ19 Toiminta -->Tehtävä kts. Myöhemmin taulukossa kentät kyllä

TJ38 Toimijan tehtävän kuvaus tekstikenttä ei

TJ37 Toiminta

asiasana. AHAA:n puolella dummy-

toteutus tässä kentässä, ei 

varmaan vielä mukana eac:ssä

(TJ26/LU03Luovutus: tuodaan 

Luovutuksesta vain luovutuksen aika 

osaksi aineiston EAD3:sta.)

tämä ei varmaan toteudu toimijan 

puolella, tarkastettava kyllä

TOIMIJA-AINEISTO TJ23 kyllä

_aineiston nimeke roolissa päänimeke

_rooli

roolit esitetään ihmisluettavassa 

muodossa suomeksi ja RDA-urit

Aineiston tunnisteviittaus

liitetyn aineiston ahaa-tekninen 

tunniste

TOIMIJA-TOIMIJA SUHTEET TJ21 kyllä

_ nimi roolissa ensisijainen nimimuoto

_ rooli

roolit esitetään ihmisluettavassa 

muodossa suomeksi ja RDA-urit

Toimijan tunnisteviittaus EAC_viitatun toimijan ahaa tekninen tunniste

TOIMIJA-TEHTÄVÄ 

(kyllä, tarkistettava onko tehty tai 

tarvitaanko lopulta)

TJ37 Tehtävä (Toimijan eac-cpf:n yhteydessä)

TO03 Nimeke ei

TO05 Tunniste roolissa "analoginen" ei



TO05 Tunniste roolissa "ahaan tekninen" ei

TO04 Kuvaus ei

NÄYTTÖRAJOITETTU TIETO, lauseke jos 

haravoitavaksi aiotussa tiedossa on 

näyttörajoituksia (testattava onko 

tehtävän osalta myös mukana)

huomaa ei vielä toistaiseksi ole 

toteutettu "siiloja" rajapinnalle 

näyttörajoitetulle metatietodolle ei, mutta ei näytetä perusteita yms.


