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Kansallinen metatietovaranto                       

Hankkeen tavoite 

Yhteinen metatietovaranto 
Suomen kirjastoille 

Uusi työskentely- ja 
toimintaympäristö metatiedon 

tuotannolle 

Kukin teos tai aineisto kuvaillaan 
Suomessa vain kerran 

Erilaiset kuvailukäytännöt vähenevät 
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Metatietovaranto    

Monta mahdollisuutta ja odotusta 

Yhtenäisyys. 

Yhteisöllisyys. 

Luetteloinnin 

yhteiset säännöt 

ja toimintatavat. 

Saan apua muilta 

tarvittaessa. 

 

 

Näkyvyys.  

Saan kirjaston 

kokoelmat 

kansallisesti 

näkyviin. 

Kaukopalvelu 

lisääntyy. 

 

Tehokkuus.  

Työ nopeutuu. Tehdään 

vain kerran. Vastaava 

työpanos voidaan 

kohdistaa muualle. 

Saan 

kustannussäästöjä.  

Laatu.  

Vähemmän 

virhemahdollisuuksia. 

Saan  

laadukkaampaa 

dataa ja hyödynnän 

auktoriteetteja.  



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Tiedonhallinnan ohjausryhmä 

KVP:n koordinoimat kirjastojen järjestelmäpalvelut 

Metatietovaranto 

Melinda Nelli  

Ad hoc -ryhmät 

Melindaa ohjataan yhteistyössä 

Julkaisuarkistot 

Asiantuntija-

ryhmä 

Kuvailevan 

metatiedon 

asiantuntija-

ryhmä 

Vaikuttavuus 

Teknologia 

Käytettävyys 
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Melindan sisältöä nyt  

 Noin kuusi miljoonaa tietuetta 

 Painettuja monografioita, kausijulkaisuja 

 E-aineistoja: monografioita, kausijulkaisuja 

 Videoita, DVD-levyjä, puheäänitteitä 

 Musiikkiaineistoa jonkin verran, mutta ei vielä osakohteita 

(testaus syksyllä 2013, tuotanto keväällä 2014) 

 Ei kävelysauvoja, kampuspolkupyöriä, kasseja ym. 

 Erikoisaloja: kaikkien yliopistojen kokoelmat = kaikki 

tieteenalat, amkien mukana esim. hotelli- ja ravintola-ala ja eri 

alojen käytännöllistä kirjallisuutta, kotimainen kaunokirjallisuus 

Fennicasta, ulkomaista kaunokirjallisuutta suhteellisen vähän 

 Asteri-auktoriteettitietokannan ohjeelliset muodot: 

asiasanastoja, Fennican yhteisön- ja henkilönnimet 
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Laajeneminen:  

Ammattikorkeakoulukirjastot  

HAMK, Centria,  
HAAGA-HELIA 
(pilotit) 

SEAMK, Lahti, LAUREA,  
Tampere, Karelia, SAMK,  
HUMAK, Turku, Savonia 

DIAK,  
Kajaani, Oulu,  
Jyväskylä,  
Metropolia,  
Arcada 

                                

 

2012 

6/2013 

6/2014  

1/2014 

XAMK 

Tarkempi aikataulu löytyy Metiva-wikistä: 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId

=96701517 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
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Uutta syksyllä 2013 

 Melindan toimintaohje Metiva-wikissä: yleisohje Melindassa 

toimimiseen, yksittäisten kenttien käyttöohjeet MARC 21 -

sovellusohjeessa 

 Lisätty alasvetovalikoita kuvailutyön helpottamiseksi kiinteisiin 

kenttiin 

 Merge+ - tietueiden yhdistämistyökalu kirjastojen käyttöön 

(valitettavasti ei vielä toimi kaikilla selaimilla) 

 Melindan hyötyselvitys tehty marraskuussa neljän amk-

kirjaston otantana: tutkittiin luettelointiprosessin kestoa, 

tulokset analysoitavana 

 

http://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Melindan+toimintaohje
http://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Melindan+toimintaohje
http://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Melindan+toimintaohje
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Kansallinen metatietovaranto 

Vuosi 2014  

 

 Fennican kuvailun aloitus 1/2014 

 Loput amk-käyttöönotot 6/2014 mennessä 

 Yleisten kirjastojen pilotit tuotantoon  

 Yleisten kirjastojen etenemisen suunnittelu ja 

valmistelu  

 Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa 

(pilotointi kirjastojen kanssa) 

 Täydentävät aineistot mukaan (lähinnä osakohteet) 

 Luettelointiohjelman kehitys jatkuu 
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Miten Melindassa kuvaillaan 

 Kuvailijan tunnettava Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt, 

MARC 21 –formaatti ja formaatin sovellusohjeet 

 Kuvailu tapahtuu Melindassa, josta tietue replikoituu (= siirtyy) 

sovittujen sääntöjen mukaan omaan tietokantaan 

 Varastotiedot, nidetiedot, halutut kirjastokohtaiset tiedot 

omassa tietokannassa 

 Tarkistetaan, tarkistetaan ja tarkistetaan, onko kuvailtava 

kohde jo Melindassa 

 Kuvailua saa täydentää ja virheitä korjata, mutta toisen 

kuvailijan työhön pitää voida luottaa! 
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Kuvailutyöryhmät  
Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä 

Kansallisessa kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmässä 
käsitellään kuvailustandardeihin (mm. ISBD-säännöt ja RDA-
ohjeet), kansainväliseen kuvailun kehittämiseen yms. liittyviä 
kysymyksiä. 

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä 

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmässä (KUMEA) 
keskitytään kuvailuformaatin soveltamiseen, Melinda-kuvailun 
ohjeistamiseen ja käytännön kuvailukysymyksiin. Sen 
alaryhmänä on musiikkikysymyksiä käsittelevä MusaMelinda. 

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto 

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto kehittää ja ohjeistaa 
kirjastojen sisällönkuvailutyötä. 

  

 

  

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/luettelointisaannot/ohjausryhma.html
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=84091133
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=83229371
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/neuvosto/verkostot/sisallonkuvailuverkostot.html
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RDA = Resource Description and Access 

 Formaattiriippumaton kuvailustandardi 

 Kuvaillaan itsenäisiä tietoelementtejä, joista muodostuu 
erilaisten suhteiden linkittämiä kuvailukokonaisuuksia 

 RDA-kuvailu aloitettu keväällä 2013 mm. Kongressin 
kirjastossa, vielä MARC 21 -formaatissa 

 Suomen kirjastot poimivat jo RDA-tietueita vaikka standardia 
ei täydellisesti voidakaan vielä hyödyntää 

 Suomenkielinen RDA-standardin käännös valmistumassa 
tänä syksynä, suomalaiset linjaukset tekeillä Kuvailun 
ohjausryhmässä 

 Koulutukset ja käyttöönotto Suomessa suunnitelmien mukaan 
2014-2015 

 HUOM! Suomessa tällä hetkellä edelleen käytössä ISBD-
kuvailusäännöt 
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RDA poimituissa tietueissa 

 Bookwhere-ohjelman konversiossa otettu RDA-kentät 

huomioon huhtikuusta 2013 alkaen 

 Periaatteena se, ettei jo tehtyä työtä hävitetä 

 Kuvailua ei tarvitse muokata, mutta hakutiedot muokataan 

Suomalaiset luettelointisäännöt : Hakutiedot –sääntöjen 

mukaisiksi 

 040-kentän osakentän $e koodi rda kertoo, että kyse on RDA-

tietueesta 

 Tärkeimmät tekijän funktiot (osakenttä $e) käännetään 

suomeksi tai ruotsiksi, samoin kentät 336 ja 337 

 Kentät 338-384 jätetään tietueisiin sellaisinaan  
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Nykyiset funktiotermit 

 Termeillä kuvataan henkilön tai yhteisön suhdetta teokseen 

 Käytetty erityisesti musiikki- ja av-aineiston luetteloinnissa jo 
kauan 

 Lyhenteet tekijäkenttien osakentässä $e 

 säv., san., sov., esitt., toim. … 

 Toinen mahdollinen tapa englanninkielinen funktiokoodi 
osakentässä $4 

 cmp, lyr, arr, prf, edt… 

 Käytetty myös soittimia, äänialoja, populaarimusiikin soitinten 
lyhenteitä 

 

 Funktiotermit  RDAssa suhteen määritteet 
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RDA liite I: Suhteen määritteet:  Aineiston ja 

siihen liittyvien henkilöiden, sukujen ja 

yhteisöjen väliset suhteet 

 
 sisältää yleisiä suosituksia suhteen määritteiden käytöstä 

aineiston ja siihen liittyvän henkilön, suvun tai yhteisön välisen 

suhteen luonteen osoittamiseksi, sekä luettelon suhteen 

määritteistä 

 luettelo määritteistä teoksen, ekspression, manifestaation ja 

kappaleen tasolla 

 Teos: kirjoittaja, säveltäjä, ohjaaja… 

 Ekspressio: sovittaja, kuvittaja, esittäjä… 

 Manifestaatio: kaivertaja, kirjanpainaja… 

 Kappale: lahjoittaja, entisöijä… 
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Suositus Melindan nykykäytännöksi 

 KUMEA-ryhmä (Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä) 
suosittaa, että suhteet (funktiot) merkitään kaikkiin aineistoihin 
jo ennen kuin RDA varsinaisesti otetaan käyttöön 

 Ulkomaisista tietokannoista poimitaan jo RDA-tietueita 
BookWhere-ohjelmalla, jonka konversiossa on valmiina 
tavallisimpien suhteiden käännökset suomeksi ja ruotsiksi – jo 
tehtyä työtä ei kannata hävittää 

 Suhteet kirjoitetaan kokonaisina sanoina kuvailun kielellä ja 
merkitään MARC 21 –tekijäkenttien osakenttään $e 

 Välivaihe: RDA-mallisia funktioita käytetty vasta tänä vuonna, 
perinteisiä lyhenteitä satoja tuhansia -> jossain vaiheessa 
takautuvat konversiot, myös Melindan ulkopuolisissa 
kirjastoissa 
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 Funktiotermit Melindassa –ohje 

 Metatietosanasto, jossa on luettelo kaikista RDA-säännöstön 

tämänhetkisistä suhdetermeistä 

 

https://wiki.helsinki.fi/display/VoyagerTR/Funktiotermit+Melindassa
https://wiki.helsinki.fi/display/VoyagerTR/Funktiotermit+Melindassa
https://wiki.helsinki.fi/display/VoyagerTR/Funktiotermit+Melindassa
https://wiki.helsinki.fi/display/VoyagerTR/Funktiotermit+Melindassa
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=120463408
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Esimerkkejä 

245 00 $a Johdatus eläinfilosofiaan / $c toimittanut Elisa Aaltola ; 

suomentanut Johanna Koskinen. 

700 1  $a Aaltola, Elisa, $e toimittaja. 

700 1  $a Koskinen, Johanna, $e kääntäjä. 

 

100 1  $a Saano, Susanna, $e kirjoittaja. 

245 10 $a Lääkehoidon käsikirja / $c Susanna Saano, Minna 

Taam-Ukkonen ; [piirrokset ja kuvat: Eduard Müller ja Eila 

Sinivuori]. 

700 1  $a Taam-Ukkonen, Minna, $e kirjoittaja. 

700 1  $a Müller, Eduard, $e kuvittaja. 

700 1  $a Sinivuori, Eila, $e kuvittaja. 

 

 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Auktoriteetit Melindassa 

 Asteri-auktoriteettitietokanta Melindan rinnalla 

 Sisältää YSA-, Allärs-, Musa- ja Cilla-termit sekä Fennican 
henkilöt ja yhteisöt, tulossa Alman ruotsinkieliset henkilöt ja 
yhteisöt, jatkossa muitakin kirjastoja 

 Auktoriteettitietueita voi selailla valitsemalla Aleph-clientissa 
tietokannaksi Asteri-sanastot tai Asteri-nimet 

 Kuvailussa CTRL + F3 –näpäytyksellä pääsee tekijä- ja 
asiasanakentissä vastaaviin auktoriteetti-indekseihin 

 Asiasanakenttiin siirtyy vain käytettävä, auktorisoitu muoto – 
henkilö- ja yhteisönnimiin kelpaavat myös katso- ja katso 
myös –muodot eli tarkkuutta tarvitaan! 

 Funktiot (osakenttä $e) eivät kuulu auktorisoituun muotoon 
vaan ne on lisättävä erikseen 
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Auktoriteettitietue 
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Osakohdeluettelointi 

 Äänitteiden ja nuottijulkaisujen yksittäiset teokset/kappaleet, 

lehtien ja kirjojen artikkelit 

 Toistaiseksi jätetty pois amk-kirjastojen loadeista -> kevät 

2014 

 Kuvailu onnistuu Alephissa, mutta linkeissä, replikoinnissa ja 

tuplakontrollissa vielä testaamista 

 Keväällä tulossa koulutuksia osakohteista yleensä ja 

musiikkiluetteloinnista erityisesti (ajankohdat varmistuvat 

myöhemmin) 

 Osakohdeohje Metiva-wikissä (täydentyy) 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Osakohteiden+tekeminen+Alephissa
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Musiikin erityiskysymyksiä 

 MusaMelinda-työryhmä (2012-2013) jatkaa edelleen 

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän alaryhmänä 

 Musiikin sovellusohjeet lisätty yleiseen MARC 21 –

sovellusohjeeseen = Melindan kuvailuohjeeseen 

 Ohjeistuksen haasteita: kirjavat funktiomerkinnät, 

hakuelementtien erot (esittäjä/säveltäjä), yhtenäistettyjen 

nimekkeiden muodostaminen, kirjastojen omat vakiintuneet 

käytännöt 

 Tuplakontrollin haasteita: mikä oikein luetteloiduista 

musiikkitietueista on paras, mikä on ”mastertietue” johon muut 

yhdistyvät 
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Osakohteen tekeminen Alephissa 
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CD-poikanen 
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Osoitteita 

Metiva-wikissä tietoa metatietovarantohankkeesta sekä 

runsaasti ohjeita liittymisestä, kuvailusta ja tekniikasta 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metati

etovaranto 

 

Melindan palveluposti melinda-posti (at) helsinki.fi 

 

 

Kaikille kuvailutyötä tekeville tarkoitettu postituslista 

me-luetteloijat (at) helsinki.fi  

 voy-cat-listan tilaajat ovat automaattisesti tällä listalla 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto
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Kiitos! 

 

ulla.ikaheimo@helsinki.fi 


