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Mikä TäTi-tietokanta on? 

• TäTi = Täysluetteloidut tietueet 

• TäTi-tietokanta on Koha-kirjastojen yhteinen luettelointitietokanta 

• BTJ:n luettelointitiedot haetaan joka yö BTJ:n palvelimelta TäTiin 

– Tietueet poimittavissa TäTistä omiin tietokantoihin 

• Koha-kirjastojen primääriluettelointi tehdään TäTiin 

– Primääriluettelointi tehdään vain kerran ja tietueet ovat kaikkien 

Koha-kirjastojen käytettävissä 

– TäTi-tietokantaan luetteloidaan kaikki muu aineisto paitsi esineet, 

mikrofilmit sekä sellainen aineisto, joka on kirjastoilla vain 

määräajan 

• Poikkeuksena e-kirjat ja e-äänikirjat, jotka luetteloidaan TäTiin 
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TäTin tekniikka 

• TäTi-tietokannan esiaste on Vaara-kirjastojen luettelointisäilö, johon 

tuotiin BTJ:n luettelointitiedot syksystä 2014 lähtien 

• TäTi-tietokannan pilotointi alkoi Joensuussa toukokuussa 2016, 

jolloin ryhdyttiin testaamaan automaattista tietueiden yhdistämistä 

– Lokakuussa 2016 kokeiltiin tuotantokäytössä automaattista 

tietueiden yhdistämistä 

• Automaattinen yhdistäminen jätettiin toimintaan, koska se toimi 

riittävän hyvin 

• Automaattisen yhdistämisen kautta tulee toistaiseksi vain uudet 

nimeketietueet 

• Korjaustietueita voidaan tuoda automaattisesti versiovaihdoksen 

jälkeen 

– Vaara-kirjastojen TäTi-palaverissa 17.11.2016 todettiin, että 

pilotointi on päättynyt ja TäTi siirtyy tuotantokäyttöön 

• TäTi-tietokannan luettelointitoiminnot ovat samanlaiset kuin 

kirjastojen omissa tietokannoissa 
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TäTin tekniikka (jatkuu) 

• TäTi-tietokantaan luetteloidaan Koha-versiolla 3.16 

• Primääriluettelointi voidaan tehdä joko suoraan TäTi-tietokantaan 

tai kirjaston omaan tietokantaan, mistä tietueet siirretään Push to 

remote –toiminnon avulla TäTiin 

– Osakohteita sisältävät tietueet on aina luetteloitava suoraan 

TäTiin 

• Tietueiden siirrossa TäTistä omaan tietokantaan voidaan hyödyntää: 

1. BatchOverlay –toimintoa, jonka avulla voi manuaalisesti siirtää 

useita täysluetteloituja tietueita ja osakohteita kerralla 

2. automaattista tietueiden yhdistämistä, joka tuo yöajona 

täysluetteloidut tietueet TäTistä omaan tietokantaan, kun 

tietueet täyttävät tietyt kriteerit 

– Kumpaakin toimintoa käytettäessä myös tietueisiin liitetyt 

osakohteet siirtyvät omaan tietokantaan 

• Poimintaluettelointi manuaalisesti z39.50-haulla ei tuo osakohteita 
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TäTin tekniikka (jatkuu) 

• Koha-kirjastoille on tehty yhteiset luettelointipohjat 

– Joensuu on vastannut luettelointipohjien tekemisestä, mutta 

niitä on työstetty kaikissa kirjastoissa ja Koha-Suomen 

kuvailuryhmässä 

– Jokaiselle luettelointiformaatin mukaiselle aineistotyypille on 

oma luettelointipohja 

• osalla aineistotyypeistä on useita pohjia, mm. osakohdepohjat 

– Luettelointipohjat ovat käytössä TäTissä 

– Lisäksi luettelointipohjat on tallennettu Redmineen, mistä ne 

voi siirtää omaan tietokantaan: https://tiketti.koha-

suomi.fi:83/projects/fbox/files 

– Luettelointipohjia muokataan tarvittaessa 

• mm. RDA-kuvailu 
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Koha-Suomen kuvailuryhmä 

• Koha-Suomen kuvailuryhmä on perustettu keväällä 2016 

– Ryhmässä on tällä hetkellä 9 jäsentä ja edustettuina ovat: 

• Helle-kirjastot 

• Kyyti-kirjastot 

• Lapin kirjastot 

• Lumme-kirjastot 

• Outi-kirjastot 

• Vaara-kirjastot 

• Vaski-kirjastot 

– Tehtävänä laatia yhteiset luettelointiohjeet TäTi-luettelointia 

varten ja sopia Koha-kirjastojen yhteisistä 

luettelointikäytännöistä 

– Ryhmän etäkokoukset noin kerran kuukaudessa 

• Koha-Suomen musaryhmä on perustettu vuoden 2017 alusta, 

mutta se ei ole vielä kokoontunut 
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TäTi-luetteloinnin ohjeet 

• Yhteisen luettelointitietokannan perustamisesta ja TäTi-

luetteloinnin suurista linjauksista on sovittu Kohti Kohaa – 

hankkeen ohjausryhmässä ja myöhemmin Koha-Suomen 

hallituksessa 

• Ohje on toimitettu Koha-Suomen asiantuntijaryhmän 

hyväksyttäväksi maaliskuussa 2017 

– Ohje hyväksytetään kerran vuodessa 

• Ohjeen ensimmäinen versio valmistui syksyllä 2016, jonka 

jälkeen ohjetta on muokattu useaan otteeseen 

– Luetteloinnin taso: 4 – välitaso 

• Myös BTJ:n tietueet ovat välitason luetteloinnilla 

• Välitaso on myös Melindan suositus luetteloinnin tasosta 

=> tavoitteena tasalaatuinen luettelointi TäTissä 

– Käytännön tekemisen kautta on paremmin huomattu 

ohjeistuksen puutteet ja epäselvyydet 
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TäTi-luetteloinnin ohjeet (jatkuu) 

• Ohjeen uusin, päivitetty versio löytyy Redminesta Koha-

Suomen kuvailuryhmän keskustelupalstalta:  

– https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/fbox/boards/5 

– Keskustelupalstalta löytyy myös kuvailuryhmän 

kokousmuistiot 

 

 

 

 

18.5.2017 

https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/fbox/boards/5
https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/fbox/boards/5
https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/fbox/boards/5
https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/fbox/boards/5
https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/fbox/boards/5


TäTi-luettelointi kirjastoissa 

• TäTi-luettelointia tekevät kirjastokimpat keväällä 2017: 

– Vaara-kirjastot (aloitus kesällä 2016) 

– Outi-kirjastot (11/2016) 

– Lumme-kirjastot (alkuvuosi 2017) 

 

– Helle-kirjastot ja Lapin kirjastot aloittavat vuoden 2017 

aikana 
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TäTi-luetteloinnin haasteet 

• BTJ:n vanhemmat luettelointitietueet puuttuvat TäTistä 

• Yhteisesti sovittujen luettelointikäytäntöjen noudattaminen 

kirjastoissa 

– Luetteloijien keskuudessa on epäselvyyttä suurista 

linjauksista 

• Tehdään kuvailu- ja asiantuntijaryhmän yhteistyönä selkeä 

toimintaohje, jonka hyväksytetään Koha-Suomen hallituksella 

– Kirjastokimppojen sisäinen yhteistyö 

• Kuvailuryhmään kuuluvien luetteloijien kuuluu tiedottaa TäTi-

luetteloinnin asioista/muutoksista muille kimpan TäTi-

luetteloijille 

• Ohjeiden läpikäynti jokaisessa kimpassa ennen TäTi-

luetteloinnin aloitusta  

– Tuplatietueiden välttäminen TäTissä 
• Miten pystytään karsimaan primääriluetteloitavista pois kaikki 

se aineisto, jolle on tulossa BTJ:n luettelointi 
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TäTi-luetteloinnin haasteet (jatkuu) 

• Kohan tekniset toiminnot 

– BatchOverlay, tietueiden automaattinen yhdistäminen ja 

Push to remote eivät ole automaattisesti käytössä kaikissa 

tietokannoissa vaan vaativat erillistä työtä 

– TäTin tekniset ongelmat (mm. hakutietokantojen 

yhteysongelmat ja puuttuvat hakutietokannat) 

– Luetteloinnin tarkkuus & Kohan tiedonhaku 

• RDA-kuvailusääntöjen käyttöönotto 

• BTJ on toimittanut kirja-aineiston luettelointitiedot RDA-

muotoisina helmikuusta 2017 alkaen 

• TäTi-luetteloijat tarvitsevat RDA-koulutusta 

• RDA-kuvailusääntöihin siirtyminen on mahdollista Kohan 

versiopäivityksen myötä 

• Finnaan ja Melindaan liittyminen 

• RDA-kuvailusääntöjen käyttö on kytköksissä Finnaan ja Melindaan  
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Kysymyksiä? 

 

Lisätietoja: 

 

Katja Isokääntä 

Oulun kaupunginkirjasto 

katja.isokaanta@ouka.fi 

050-3166575 

 

Päivi Knuutinen 

Vaara-kirjastot 

paivi.knuutinen@jns.fi 

050-4412247 
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