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Melindan hyödyt: 

• Yhtenäisyys 

 Yhtenäiset kuvailukäytännöt, säännöt ja 
toimintatavat   erilaiset kuvailukäytännöt 
vähenevät 

• Yhteisöllisyys 

 Metatietojen yhteiskäytön myötä muiden 
tekemän  työn hyödyntäminen helpottuu. 
Verkostoituminen ja  osaamisen jakaminen. Apua 
saa muilta tarvittaessa 

• Tehokkuus 

 Keskitetty palveluratkaisu tuo säästöjä 
kuvailutyössä,  palvelin- ja 
ohjelmistokustannuksissa. Työ nopeutuu ja  tehdään 
vain kerran. Vastaava työpanos voidaan  kohdistaa 
muualle   



• Näkyvyys 

 Kirjaston kokoelmat tulevat 

 kansallisesti/kansainvälisesti näkyviin. 

Kaukopalvelu  lisääntyy. Palkitsevuus yksilötasolla, 

kun työn tulos  tulee laajasti näkyviin 

• Laatu 

 Vähemmän virhemahdollisuuksia. 

Laadukkaampaa  dataa. Auktoriteettien 

hyödyntäminen 

 

 (Kansalliskirjaston metatietovarantoprojektin 

projektisuunnitelma v.  2013) 



Tampereen pilottiprojektin hyötytavoite 

• Miten metadatan hallinnointi onnistuu teknisesti 

ympäristössä, jossa on käytössä Aurora ja 

metatietovarannon järjestelmäkokonaisuus 

 

• Mitä metadatan hallinnointiin liittyville prosesseille 

tapahtuu yleisen kirjaston näkökulmasta 



Pilottikirjastot: 

• AMK-kirjastot: HAMK, Haaga-Helia ja Centria 

 v. 2013 aikana tuotantoon liittyy 14 AMK-

kirjastoa 

• Yleiset kirjastot: Tampere (1.9.2012-14.6.2013) ja 

Kokkola 

 Aurora-kirjastojärjestelmä 

 MARC 21 –formaatti 

 

• Tampereen kokoonpano: 

 Projektipäällikkö Petri Tonteri, 

projektisuunnittelija  Johanna Jauhonen 

 Projektiryhmä (3 hlöä) 



Testaus: 

• Ex-libriksen Aleph-luettelointiklientti 

 primääriluettelointia 

 vieraskielinen kirjallisuus  

  rajoite: datan omistusoikeudet BTJ:llä 

• Tietueiden poiminta Melindasta Pikiin 

• Tietueiden tuonti Pikistä Melindaan (testiloadaus) 

• Tietueiden päivittyminen (replikointi) 

• Miten järjestelmät toimivat ja miten niitä pitää säätää, 

jotta ne toimivat toivotusti 



Tuloksia: 

• Luettelointi: OK, n. 700 nimekettä 

• Tietueiden poiminta:   

 Alun poimintaongelma emotietueiden osalta korjattu 

 Osakohteita ei voi poimia 

   hankaloittaa musiikin luettelointia 

   AMK-kirjastot mukaan ilman musiikkia 

• Tietueiden koetuonti Pikistä Melindaan suoritettu 

 Tuloksia odotellaan (paljonko tuplatietueita, mitä pitää siivota?) 

 Alustava tulos: rutiiniherjoja 

• Replikointi (aineiston automaattinen päivittyminen) ei toimi 

 Replikointisuunnitelmat alustavasti pohdittu 

• Saatavuustietojen linkitys Melindasta Arenaan (verkkokirjasto) ei 

vielä toimi 



Luettelointikäytäntöjen muutokset, 

pohdittavaa: 

• Miten Melindaan liittyminen vaikuttaa työprosesseihin? Mikä 
luettelointiohjelma käytössä?  

 Auroran selainpohjainen asiakaspalveluohjelma 
integroidaan  Alephin ja Melindan kanssa 

   ei uuden ohjelman koulutuspainetta 

   hankinta-, luettelointi- ja nidetiedot yhdellä 
   ohjelmalla 

   saatavuustiedot linkittyvät Melindasta 
Arenaan 

• ISBD-säännöt käyttöön 

 Vaatii konversion ja henkilökunnan koulutusta 

• Omat luettelointikäytännöt 

 Pitääkö luopua kokonaan, vai säilytetäänkö omassa 
 tietokannassa? 

 Aiheuttaako tietokannan siivousta? 
 

 

   



• Asiasanaketjut 

 Melinda-suosituksen mukaan ketjuja ei tule 

käyttää  (poislukien musiikki) 

 Tampereella ketjut käytössä eikä niistä haluttaisi 

 luopua 

 Puretaanko Melindaan ja kootaanko Pikiin? 

 Luovutaanko kokonaan? 

 



• Luetteloinnin laadukkuus 

 Suuria muutoksia luettelointirintamalla: MARC 21, ISBD,  
RDA…  

   koulutustarve 

  Kansalliskirjasto laatii ohjeistuksia 

  Melinda-ajokortti? 

 Pitäisikö luettelointi keskittää (Tampereelle)? 

  Koulutettavien määrä pienenee, luettelointi yhtenäistyy 

  … vai jatketaanko hajautetusti (koko Pikissä)? 

 Tuottaako luettelointitiedot joku muu? (BTJ tms.) 

  Ulkoistamiseen liittyy paljon kysymyksiä 

 Poimintaluettelointi lisääntyy 

  Tiedot kuitenkin jatkossakin tarkistettava ja rikastettava 

  

  



Yhteenvetoa: 

• FinMARC  MARC 21 

• Oman kirjastojärjestelmän toimivuus 

Kansalliskirjaston järjestelmien kanssa 

• Tietokannan siivous (tuplatietueet, edellisten 

konversioiden virheet) 

• Miten Melindaan liittyminen vaikuttaa hankinnan ja 

luetteloinnin työprosesseihin? 

• Henkilökunnan luettelointikoulutukseen panostettava 

• ISBD-konversio 



 

Kiinnostuneille tietopaketti Metivawiki osoitteessa: 

 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovara

nto 

 

 

                Kysymyksiä? Kommentteja? 

 

  johanna.jauhonen@tampere.fi 
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