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Kansalliskirjaston tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 

Vastauksia esityksessä avoimiksi jääneisiin kysymyksiin /Minna-Liisa Kivinen 

Melinda – miten kirjasto voi liittyä Melindan tiedontuottajaksi 

Kysymys: Keskusteltiin PrettyLib-rajapinnoista 
Vastaus:  

- Melindaa varten tarvitaan rajapinnat tietojen replikointiin eli tietojen siirtoon kirjastojärjestelmän 
ja Melindan välillä. Rajapintojen rakentaminen ei edellytä MARC21-formaatin käyttämistä 
kirjastojärjestelmässä. 

- Luettelointi Melindaan tehdään Aleph-järjestelmän luettelointityökalulla, jossa formaattina on 
MARC21-formaatti. Kirjastojärjestelmään on mahdollista rakentaa oma luettelointityökalu 
Melindaa varten, mutta se edellyttää myös erillistä rajapintaa kirjastojärjestelmän ja Melindan 
välille. 

- PrettyLib-rajapinnat eivät ole tällä hetkellä Melinda-projektin työlistoilla. Niissä eteneminen 
edellyttää päätöksiä Melindaan mukaantulosta sekä hinnoittelumallin sopimista Melinda-projektin 
kanssa 

ARTO 

Kysymys: Onko Artivan syöttölomakkeella jo tietojen muokkaaminen toiminnassa?  
Vastaus: Tietojen muokkaaminen on käytössä. 
 
Kysymys: Keskusteltiin siitä, miksi kopioluettelointi maksaa. Kysyttiin eikö ARTOn tiedontuottaja voisi saada 
poimintaluettelointioikeutta ilmaiseksi.  
Vastaus:  

- Käytännössä ARTOn tiedontuottajat ovat saaneet poimia ARTOsta ilmaiseksi - ja muutkin. Artiva-
hankekin perustui siihen, että ARTOon tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää muuallakin. 
Poimintarajapintoja avataan tarpeen mukaan (yhteydenotto tarvittaessa ARTOn palvelupostiin). 

Kysymys: Voiko ARTOsta siirtää tietueita PrettyLibiin (Jollekin kirjastolle oli tehty siirto toisinpäin eräajona). 

Vastaus:  

- ARTOsta saa viitteitä ulos mm. vaihtuvamittaisena MARCina, MARC XML:nä (ja MODSina). Myös 
erilaisia konversioita ja peruskonversiotukea on tarjolla. PrettyLib-tuki osaa varmaan parhaiten 
vastata, miten viitteet saa vietyä sinne. 

- Kysymys: Onko tullut lisää erikoiskirjastoja tiedontuottajiksi Artiva-syöttölomakkeen myötä On 
Vastaus: On tullut ja erikoiskirjastojen mukaantulo on helpottunut huomattavasti Artiva-
syöttölomakkeen myötä. 

Julkaisutiedot 

Kysymys: Eikö julkaisujen tietoja, joita toimitetaan Kansalliskirjastolle voisi hyödyntää jo nyt tallentamalla 
ne Melindaan (ja Artoon?) 



 

  Tiedotustilaisuus 
erikoiskirjastoille, 
tarkennuksia 

 2 (2) 

     
      
  10.12.2014    
      

Kirjastoverkkopalvelut       
 
Vastaus:  

- Kansallisbibliografian kuvailutuotanto siirtyi Melindaan tammikuun lopussa 2014. 
Kansallisbibliografia (Fennica) kuvaillaan siis nykyään jo Melindassa.  Melindasta tiedot 
replikoituvat Fennica-tietokantaan, joka toimii kokoelmatietokantana. Melinda sisältää vain 
bibliografista tietoa, joten Fennica-tietokanta on säilytettävä kokoelmanhallinnan vuoksi.  
Kansallisbibliografiaan vapaakappaleina saatavien e-aineistojen metatiedot saadaan myös jatkossa 
suoraan Melindaan, meillä on juuri kehittämisprojekti meneillään tämän osalta. 

Finna 
Kysymys: Onko jo valmiina PrettyLib-kirjastojärjestelmän rajapinnat Finnaa varten 
Vastaus:  

- PrettyLib-kirjastojärjestelmässä ei ole vielä käytössä rajapintoja Finnaan.  Kirjastojärjestelmään 
tarvitaan rajapinnat sekä tietojen haravointia (OAI-PMH rajapinta) että verkkopalvelurajapinta 
asiakaspalvelun toimintojen integroimista varten (esim. ILS-DI suositusten mukainen rajapinta). 

- Rajapintatyö OKM:n hallinnonalaisten kirjastojen osalta kuuluu normaaliin Finnan 
kehitystyöhön eikä siitä peritä maksua kirjastoilta. Rajapintatyö aikataulutetaan Finna-
projektissa sen mukaan, miten kirjastot ovat halukkaita liittymään Finnaan. OKM:n hallinnonalan 
ulkopuolisten kirjastojen mukaan tuloa ja hinnoittelumallia suunnitellaan vuonna 2015. 

Finto 
Kysymys: Miten ontologioiden ylläpito Fintossa toimii 
Vastaus:  

- Ontologian sisältöasiantuntijat käyttävät ontologiaeditoria, jolla muokkaavat käsitteitä, niiden 
suhteita toisiinsa ja luovat uusia.  

- Uusi versio lähetetään Kansalliskirjastolle ja sille ajetaan ohjelma, joka muokkaa sen 
julkaisukuntoon ja tarkistaa samalla teknisiä virheitä (kuten että käsitteellä voi olla yhdellä kielellä 
vain yksi suositeltava termi). Julkaisun yhteydessä uudet käsitteet saavat myös yksilöivät 
tunnisteet.  

- Kaikkeen tähän liittyen Finto-projekti tarjoaa apua ja koulutusta. 

Yhteydenotto-osoitteet 
Yleisissä asioissa 

- Kristiina Hormia-Poutanen, kirjastoverkkopalveluiden johtaja, kristiina.hormia@helsinki.fi 
- Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö, minna-liisa.kivinen@helsinki.fi 

Palveluita koskevissa kysymyksissä kunkin palvelun palveluosoitteeseen 

- Melinda, melinda-posti@helsinki.fi 
- Arto, arto-posti@helsinki.fi 
- Finna, finna-posti@helsinki.fi 
- Finto,  onki-posti@helsinki.fi 
- FinELib, finelib@helsinki.fi 
- Yhteistilastot, kk-kitt@helsinki.fi 
- Julkaisuarkistot, doria-oa@helsinki.fi 
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