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Osallistujat:  

Kristiina.Hormia-Poutanen (kansalliskirjasto), Minna Olkinuora-Tauru (kansalliskirjasto) ja Nina 

Hyvönen (kansalliskirjasto), Seija Laitinen-Kuisma (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tuula Haavisto 

(Helsingin kaupunginkirjasto), Virva Nousiainen-Hiiri (Helsingin kaupunginkirjasto), Anu Jäppinen 

(Helsingin kaupunginkirjasto) ja Erkko Lounasvuori (yleisten kirjastojen keskuskirjasto) 

1. Yleisten kirjastojen metatietoprojektin eteneminen 

 Minna Olkinuora-Tauru kertoi Melindan pilotoinneista (ks. erillinen diaesitys liitteenä)  

 Tilannepalaverit PIKI-Axiell-KK pidetään viikoittain, Anu Jäppinen mukaan tammikuussa 2015 

 Tavoitteena on muodostaa toimintamalli Melindaan liittymiseen. 

 Teknistä pääkäyttäjäkoulutusta kaivataan Piki-kirjastoissa: Koulutusta jo suunnitteilla 

 ISBD-konversio (Axiell-PIKI) katselmointikantaan tehtävä ensin, sitten tuotantokantaa PIKI siirtyy 

viikolla 51 ja sen jälkeen alkavat koeajot, joissa tarkastellaan aineistoa Melindan kannalta. 

 Melindaan liittymisessä nousee esiin yllättäviä kysymyksiä, joihin menee paljon aikaa: esim. kaupun-

gin päätöksenteko, tietohallinto, luvat, tietoliikenneavaukset, jne. 

 Finnan haravointi- ja verkkopalvelurajapintoja on voitu hyödyntää Melindan käyttöönottovaiheessa, 

sekä aineistopoiminnassa että saatavuustietojen linkittämisessä Melindaan. 

 Tuotantokäyttöön Tampere ehkä 03/15, Kokkola 04/15 -> valmiuksia Aurora-kirjastojen mukaantu-

loon, muiden mukaantulon valmistautuminen alkaa viimeistään YKN:n kokouksen 04/15 jälkeen, ell-

ei aiemmin halukkaita ilmoittaudu. 

Huomioita 

 Melinda-koulutuksista: Melindan eteenpäin viemisessä on mietittävä tavoitetilan prosessikuvan 

kautta: kaikki kirjastot eivät ehkä tulevaisuudessa tule tuottamaan kuvailutietoja. 

 Konsortio voi tukea kirjastoja kehittämistoiminnassa, sillä konsortio on kerännyt valtuutuksia toimia 

kirjastojen puolesta. 

 Kokouksessa tuotiin esiin pelko, että Melindaan liitetty vaatimus kuvailutiedon laadun parantami-

sesta voi lisätä kuvailuun käytetyn työn ja ajan määrää kirjastoissa ennen liittymistä -> kehityskulku 

on estettävä tavalla tai toisella. 

 Houkuttimena maakuntakirjastojen liittymiseen Melindaan voisi olla se, että seiltä saa jatkossa ku-

vailutietoja helpommin. 

 

2. Yleisten kirjastojen järjestäytyminen uudistuvassa luettelointiympäristössä 



 Virva kertoi kirja-alan kokonaisprosessin kehittämisajatuksista ja esitteli luonnosta prosessikaaviosta 

(Liitteenä), jossa  

 kuvailutietoa tuottaa valtakunnallinen kuvailukeskus eivätkä yleiset kirjastot osta kuvailutie-

toa enää laajassa mitassa sopimustoimittajilta 

 kuvailukeskuksen toiminta järjestetään yleisten kirjastojen konsortion avulla 

 kuvailutietoa yleisille kirjastoille jaetaan Melindan välityksellä 

 tekninen selvitys vaatii paljon aikaa ja se pitäisi aloittaa hyvin pian, mieluiten jo vuonna 2015 

 rajapintoja pitää rakentaa useisiin järjestelmiin eri kirjastoissa, mikä vaatii aikaa 

 tarvitaan teknisestä näkökulmasta tehty prosessikuva, jossa kuvataan rajapintatarpeet 

 prosessikuva tullaan rakentamaan yksittäisen kirjaston näkökulmasta ja julkistettaessa pro-

sessikuva avataan tekstin avulla 

Huomioita 

 Kokouksessa esitettiin huoli Fennica-tason kuvailutietojen saannista, jos BTJ ei enää kuvailutietoa 

tuota – voidaan kehittää ratkaisuja yhdessä. 

 Kuvailutietojen ohella tulisi miettiä, miten tilaustiedot voidaan tuottaa, jos sopimustoimittajien tila-

usjärjestelmät eivät enää ole käytössä. 

 Bibliografisen tiedon lisäksi on otettava huomioon, että rikasteet (esim. takakansitekstit ja kansiku-

vat) eivät ole avointa dataa ja ne jätetään Melindan ulkopuolelle – rikastettuun metatietoon liittyviä 

omistajuuskysymyksiä Melindassa on pohdittava. Toisaalta takakansitekstit ja kansikuvat voidaan 

mahdollisesti tulkita markkinointimateriaaliksi ja siten tekijänoikeuksista vapaaksi aineistoksi, kuten 

jotkut aineiston sopimustoimittajat ovat tehneet. 

 Onix-keskuksen toimintaa ja sen tulevaisuutta on pohdittava yhdessä Kirjavälityksen kanssa 

 Uudenlaista yhteistyötä voi syntyä kansalliskirjaston tutkimuspalveluiden kanssa. 

3. Työpajakeskustelu ja RDA:n vaikutukset luettelointiin  

 Periaatekeskustelu RDA:n käyttöönotosta vasta tulossa – mutta jos se otetaan käyttöön, on tulossa 

iso koulutushaaste. 

 MARC21 formaatissa otetaan RDA-kenttiä käyttöön – käytön edellytyksenä ovat uudet kirjastojärjes-

telmät. 

 RDA:sta tietyt kentät tulevat Melindaan, myös URN-tunnisteet on tehtävä Alephiin. 

4. Keskustelua kansalliskirjaston ja yleisten kirjastojen yhteistyöstä 

 Kansalliskirjasto järjestää työpajoja eri sektoreille: yleisille kirjastoille tietoa siitä, mikä Melinda on, 

miten siihen pääsee mukaan, RDA, jne. Työpajoja myös jo Melindassa mukana oleville kirjastoille 

 Yhteistyötä koulutussuunnittelussa Yleisten kirjastojen keskuskirjaston, kansalliskirjaston ja 

AVI:en kesken? 

 RDA-koulutusta kirjastonjohtajille tarvittaisiin yleisille kirjastoille, apua saatavissa kansallis-

kirjastosta? 

 Teknistä keskustelua voitaisiin käydä myös yhdessä. 



 Mukaan Melindaan seuraavaksi toivotaan erityisesti Aurora-kirjastoja, mutta myös Mikromark on 

kiinnostunut kehittämään rapapintoja Melindaan jo vuonna 2015, Sierran mukaantulo on vielä avoin 

– vastauksia odotetaan Helmetiltä ja Innovativelta. 

Seuraava kokous ti 10.3.2015 klo 14–16. 


