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Voyager-työrukkasen ja Kansalliskirjaston Linda-ylläpidon 1. tapaaminen. Tarkoituksena oli saada 
hiukan taustatietoja AMK-kirjastojen liittymiseksi Lindaan (Melindaan). Koska asia on uusi ja outo 
ja tämä muistio kirjoitettu lennossa tapaamisen aikana, voi joissain kohdissa olla epäselvyyksiä ja 
vääriä muotoiluja.  
 
 
 

1. Aikataulu 
 
OKM on maksanut Amkien yhteisluettelolisenssin 2011 ja tehnyt henkilöstöresursseista 
rahoituspäätöksen maaliskuussa 2012. Kansalliskirjastossa alkaa henkilöstön rekrytointi. 
Sekä yleiset että AMK-kirjastot ovat menossa Lindaan, oletettavasti amkit huomattavasti 
nopeammassa aikataulussa ja yleiset lähinnä pilotteina tänä vuonna. Amkien osalta 
prosessit ovat periaatteessa olemassa, koska ne ovat samat kuin yliopistoilla. 
 
Ennen Lindaan menemistä selvitetään paljonko ja millaista aineistoa Voyager-kannoissa 
on. Kansalliskirjastolla on kokemuksia amkien aineistoista esim. yhteiskirjastojen 
aineistojen lataamisten kautta.  

 
Ensimmäiset amkit voisivat ehkä mennä mukaan Lindaan touko-kesäkuussa, muutamilla oli 
tähän ainakin alustavaa kiinnostusta. Käytännössä mukaan meneminen tarkoittaa koko 
aineiston lataamista Lindaan. Tällä voidaan vähentää tuplatarkistuksia ja myös luetteloijien 
työtä. Pelkästään uuden aineiston lataaminen ei ole mahdollista. Etukäteen pitää myös 
selvittää, mitä aineistoa ei haluta ladata Lindaan. Tällaisia ei-ladattavia aineistoja voivat olla 
vaikkapa julkaisurekisterin tietueet ja esineet. 

 
Kirjastojen liittyminen Linda-luetteloijiksi voi tapahtua jotakuinkin kunkin oman aikataulun 
mukaan. Latausten ja asetusten teon takia eivät kaikki voi kuitenkaan mennä ihan yhtä 
aikaa. 
 
Amkien Voyager-ohjausryhmä kokoontuu 10.4.2012 ja siinä kokouksessa puhuttaneen 
Lindan luetteloinnista käytännön tasolla ja esim. aikatauluista. Hallinnollisia ja muita 
”ylätason” asioita pyritään ratkaisemaan mahdollisuuksien mukaan jo ennen tätä. 
 
 
 

2. Mitä kirjastoissa tehdään ennen Aleph-luetteloinnin aloittamista 
 
Ennen Aleph-luetteloinnin aloittamista on tehtävä tällaisia toimenpiteitä: 
 
- luettelointiclient asennetaan paikallisesti (ohje Linnea-intrassa) 
- - replikoinnin asetusten säätäminen (luetteloijat ja ylläpitäjät tekevät yhteistyössä 

Kansalliskirjaston kanssa) 



- - Voyagerin bulk import -rule (esimerkit olemassa) 
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/84083975/alephkvp-
kentatReplikointiBulkimport.pdf 

- holdings-skriptit laitetaan Voyagerin cgi-bineihin paikallisesti 
 

Kansalliskirjasto tekee admin level –tasoiset tunnukset kirjastoille. Näillä tunnuksilla 
voidaan hallinnoida kirjastojen käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Kirjaston admin tekee 
luetteloijille henkilökohtaiset tunnukset (muotoa Linda-tunnus + henk.koht.osa), näitä voi 
olla kahta eri tasoa: 
 

- 4. taso (perusluetteloija): tietueiden muokkaus ja kirjaston tunnuksen lisääminen 
- 7. taso: ei muokkausoikeutta, tunnuksen lisääminen 

 
Tuplatarkistuksen kriteerit: Lindan id (035), standardinumerot (ISBN, ISSN), 245h -> 
336/337. Näiden kenttien siivoaminen vähentää Lindan tuplatietueita. 
 

 
 

 
3. Replikointi 

 
Replikoinnissa tietueet siirtyvät Alephin ja Voyagerin välillä. Perl-skriptit asennetaan 
Armaksen hakemistoihin, eli niitä voi itsekin säätää (tosin kannattanee ainakin 
alkuvaiheessa tehdä yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa).  
 
Käytännössä luetteloija lisää Alephin tietueeseen low tagin ja sen perusteella replikointi vie 
tietueet Voyageriin bulk importin avulla. Low tag on (max 5-merkkinen) tunnus, joka 
identifioi kirjastot. 
 
Kirjastot voivat itse valita kokoelmat, joita ei ladata Lindaan. Näitä erotellaan replikoinnissa 
skriptien avulla esim. sen perusteella, onko jotain tietuetta vain ei-ladattavassa 
kokoelmassa. 
 
Kirjastot voivat myös suodattaa kenttiä, eli jotkin kentät voidaan jättää siirtämättä tai 
voidaan jättää lataamatta kentät joissa on tietty sisältö. Lähinnä tällaiset kaiketi koskevat 
paikallisia huomautuskenttiä (5xx). Erilaisia vaihtoehtoja on tulossa lisää skriptin 
seuraavissa versioissa. Maaliskuussa asennetaan 3.5 versio, sillä luultavasti enemmistö 
amkeista lähtee alkuun. https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/84083975/alephkvp-
Replikoinninasetukset.pdf. 

 
Lindaan ei ladata osakohteita, sen sijaan esim. musiikissa emojulkaisut kylläkin ladataan. 
Lindassa ei myöskään ole varastotietoja, vaan ne haetaan lennossa Voyagerista. Lindasta 
ei poisteta tietueita, vaan poisto tarkoittaa low tagin poistamista. 
 
Lindassa ei tehdä massamuutoksia (kentän korjauksia), vaan ne tehdään jatkossakin 
Voyagerin puolella (isot muutokset ei replikoidu Lindaan). Samoin massapoiminnat (Ebrary) 
tehdään yleensä paikallisissa tietokannoissa. 
 
Voyager-tietokantojen yhdistämisissä voidaan hyödyntää Linda-tietueita, jotka linkitetään 
uuteen kantaan. 
 
Varsinkin alkuvaiheissa skriptin toimintaa kannattaa tarkkailla. 
 
Alephin versiopäivitykset:  toistaiseksi päivitetty vain kerran. Clientit päivitetään Voyagerin 
tapaan paikallisesti. 
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4. Linda/Melinda –ohjeita 

 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea2intra/ohjeita/linda.html 
 
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/84083975/20120305_tietueidensiirtyminenmet
atietovarannostapaikallisiinjarjestelmiin_Minttu+Hurme.pptx 
 
 

5. Avoimia kysymyksiä 
 
Voyagerin hankinta-clientin käyttö ja sen vaikutus replikointiin. 
 
Luettelointi-client (samalla clientilla sekä Aleph että Voyager) on työn alla, pilottikäyttö 
tulossa. 

 
 

6. Aleph-koulutukset 
 
Päivän tai puolen päivän koulutuksia olisi tarpeen järjestää, ehkä huhti-toukokuussa, jos 
ensimmäiset amkit menevät noin nopeasti mukaan Lindaan. 
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