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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Taustaa Asteri-hankkeesta 
 Vaihe 1: Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteetit Melindaan 

–     alkaa Q1/2010 

–     valmis Q4/2013 

 

 Vaihe 2: Muut yhteisluettelokirjastojen (Melindan) auktoriteetit 

–     alkaa Q2/2013 

–     valmis 2014 

 

 Vaihe 3: Muu kansallinen ja kansainvälinen auktoriteettivaihto (KDK, ISNI, VIAF jne.) 

–     valmistelu aloitettu 

–     valmis 2014? 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Asterin tilanne syksyllä 2013 

 Asterin toiminnot: 

– Auktoriteetteja voi hakea ja poimia Melindaan Aleph-clientilla 

– Auktoriteettivalvonta toimii Melindassa automaattisesti asiasanojen 

osalta 

  

 Asterin sisältö:  

– Asiasanastot (YSA, Allärs, MUSA/Cilla)  

– Kansallisbibliografian suomenkieliset nimiauktoriteetit (Fennica) 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Asterin lähinnä seuraavat kehittämiskohteet 

 Toiminnot: 

– Auktoriteettien linkitys Melindan bibliografisiin tietueisiin > toimivat myös 
haun tukena 

– Auktoriteettien tuotannon siirtäminen Asteriin ja replikointi 
paikalliskantaan 

– Asterille oma OPAC 

 Sisällön laajentaminen: 

– Kansallisbibliografian ruotsinkieliset nimiauktoriteetit (Alma) ja 
kansallisdiskografian (Viola) nimiauktoriteetit 

– Muiden Melinda-kirjastojen tuottamat auktoriteetit 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Vastausten määrä ja jakauma 

 Kysely lähetettiin 50 kirjastolle,  

jotka jo ovat Melindan tiedontuottajia  

tai liittymässä lähiaikoina mukaan  

– Kaikki yo-, amk- ja yhteiskirjastot,  

3 erikoiskirjastoa ja 2 yleistä kirjastoa 

  

 Vastauksia saatiin 33  

– Vastausten jakauma > 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Auktoriteettien tuotanto kirjastoissa 

Auktoriteettityyppi Kantojen määrä Kiinnostunut 

tuottamaan Asterissa 

Asiasanastot 6 5 

Nimiauktoriteetit 12 9 

Teosauktoriteetit 8 4 

Kaiken kaikkiaan yhteisiin auktoriteettien ”tuotantotalkoisiin” ilmoittautui 

halukkaaksi 12 kirjastoa. Näistä 2 oli sellaisia, jotka eivät tällä hetkellä tuota 

itse mitään auktoriteetteja 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Pilotointi 

 Pilotointiin halukkaiksi ilmoittautui 7 kirjastoa 

– näistä oli: 5 yo-kirjastoa, 1 erikoiskirjasto, 1 yleinen kirjasto 

 

 Pilottikirjastoiksi esitetään (päätös 24.09.2013): 

– Eduskunnan kirjasto: asiasanasto 

– Sibelius-Akatemian kirjasto: (musiikki)nimet 

– Oulun yliopiston kirjasto: hajautettu tuotanto 

 

 Pilotoinnin ajankohta aikaisintaan keväällä 2014 

 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Muita huomioita 

 Potentiaalista kiinnostusta sekä hajautettuun tuotantoon että 
pilotointiin oli lisäksi ilmaistu sekä sanallisissa kommenteissa että 
henkilökohtaisissa yhteydenotoissa, vaikka lomakkeen ’kyllä’-vastaus 
oli koettu liian sitovaksi 
  

 Osa kysymyksistä oli koettu epäselviksi ja siksi niihin oli vastattu 
varauksella  

– Esim. Asterin ja ONKIn välinen ero ja/tai työnjako ei näyttänyt olevan 
kaikille selvä ja aiheutti sekä paljon lisäkysymyksiä että selvää 
sekaannusta ja epätietoisuutta vastauksissa 

 




