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KANSALLISKIRJASTO

Taustaa
§ Teimme kyselyn 15 satunnaisesti 

valitulle Melindaan kuuluvalle kirjastolle 
ja kartoitimme mihin Melindan 
verkkokäyttöliittymää käytetään
§ Saimme vastaukset 10 kirjastosta

§ Vastausten perusteella muodostettu 
§ 5 yleisempää peruskäyttötapausta
§ 1 harvinaisempaa käyttötapausta
§ 1 yleinen käyttötapaus johon pääosa 

vastaajista koki Finnan soveltuvan 
paremmin

aineiston kuvailun tarkistus

Kaukopalvelu: Aineiston 
paikannus muista kirjastoista

Aineiston saatavuus 
lähialueelta

Hankintaehdotuksen arviointi  
ja kuvailutietojen tarkistus

Poistovalinnan arviointi ja 
kuvailutietojen tarkistus

Haku Melinda-tietue ID:llä

Tiedon etsintä tietystä 
aiheesta
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(8)

(2)

(5)

(5)

(1)
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Ryhmäkeskustelu 
§ Muodostakaa n 8 hengen ryhmiä
§ Valitkaa YKSI käyttötapaus josta keskustella 

(MONISTENIPPU) 

§ Keskustelkaa 10 min
§ Miten Melindan verkkokäyttöliittymää (OPAC) käytetään
§ Mitkä ominaisuudet siinä ovat ammattilaisen käyttöön 

tärkeitä (ja tekevät Melindasta ammattilaiselle paremman 
työkalun kuin Finna)

§ JOS Melindan verkkokäyttöliittymästä luovuttaisiin jatkossa 
niin miten Finnaa olisi kehitettävä, jotta se palvelisi 
ammattilaisten käyttötapauksia

§ Mitään päätöksiä ei ole tehty. Ensimmäisenä haluamme 
ymmärtää miten Melindan verkkokäyttöliittymää käytetään

§ Täydentäkää ja kirjatkaa näitä pointteja käyttötapauksen 
paperiin (myös toiselle puolelle saa kirjoittaa) – Palauttakaa 
lopussa paperit meille

§ Tuleeko teille mieleen jotain Melinda verkkokäyttöliittymä 
käyttötapausta jota tässä ei listattu

§ Viimeiset 20 minuuttia keskustellaan kaikki yhdessä näistä 
tapauksista
§ 1 ryhmä esittelee ajatuksensa muut voi kommentoida 

Aineiston kuvailun tarkistus

Kaukopalvelu: Aineiston 
paikannus muista kirjastoista

Aineiston saatavuus 
lähialueelta

Hankintaehdotuksen arviointi  
ja kuvailutietojen tarkistus

Poistovalinnan arviointi ja 
kuvailutietojen tarkistus

Haku Melinda-tietue ID:llä

Tiedon etsintä tietystä 
aiheesta
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1. Aineiston kuvailun tarkistus
Roolini:

Käyttötapauksen 
takana oleva tarve:

Melindan verkkokäyttöliittymän tarjoama ratkaisu

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät ominaisuudet 
(käyttötapauksen kannalta)

Onnistuisiko tämän tekeminen  Finnan kautta?  

Kirjaston kuvailija 
/ luetteloijia

Aleph-käyttöjärjestelmään on integroitu Melindan OPAC, sitä kautta helppo 
ja nopea tehdä pikaiset tarkistukset jo kuvailun alkuvaiheessa.

Melinda listaa kerralla kaikki versiot aineistosta ja niiden luettelointitietojen 
tarkistaminen on yksinkertaista.

Melinda päivittyy reaaliaikaisesti

Melinda näyttää kaikki tiedot  tiiviisti ilman ylimääräistä klikkausta

Reaaliaikaisuus. Melinda löytää aineiston ja listaa kerralla kaikki versiot 
aineistosta. Aineistolla tiivis layout, jolloin kaikki tiedot näkyvät kerralla 
ruudulla (ilman extra klikkailuja tai scrollailuja)

Finnaa ei ole integroitu Alephiin. Kaikkien kirjastojen kokoelmat eivät ole Finnassa.

Tietueen tarkistus verkosta onnistuisi Finnasta, jos se päivittyisi reaaliajassa eikä 30 min viiveellä

Finnan haku ei ole läheskään yhtä hyvä eivätkä aineiston eri versiot välttämättä löydy tai tule edes samalle sivulle

Haluan nähdä onko 
aineisto kuvailtu jo 
muualla ja katsoa 
niitä

Haluan heti nähdä 
miltä tietue näyttää 
verkossa
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2. Kaukopalvelu: Aineiston paikannus muista kirjastoista
Roolini:

Käyttötapauksen takana 
oleva tarve:

Melindan verkkokäyttöliittymän tarjoama ratkaisu

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät ominaisuudet (käyttötapauksen kannalta)

Onnistuisiko tämän tekeminen  Finnan kautta?  

Kirjaston asiakaspalvelija 
/ kaukopalvelu Melinda listaa kerralla kaikki (korkeakoulu?)  kirjastot, josta aineisto löytyy ja näyttää 

niiden reaaliaikaisen saatavuuden ja Voi jättää suoraan aineistopyynnön kirjastoon. 

Kausijulkaisujen vuosikertatiedot näkyvät. Melindasta löytyy aineisto varmemmin. 
Sijaintitiedon + eräpäivätietojen kopiointi näppärää. 

Melindan näkymä ym. on selkeä käyttää, sillä näkyvissä on vain tarpeellista tietoa, 
mikä on tärkeää silloin, kun haetaan tiettyä yksittäistä julkaisua, esim. tiettyä painosta.
Monikenttähaku on nopea täytellä kun kentät on eritelty valmiiksi eikä tarvitse käyttää 
alasvetovalikoita ja Boolen operaattoreita. Boolen haku on nopea tehdä suoraan 
perushaussa.

Kaikkien yliopistokirjastojen tilanne näkyy samalla sivulla. Toimivat 
hakuominaisuudet. Linkit kirjastojen omille sivuille, joista näkee kirjan tarkan tilanteen.

Onnistuu, mutta… 
… ongelma: Finnassa ei näy vielä kaikki kirjastot.
… vaivalloista: mentävä erikseen tarkkaan hakuun tai siedettävä turhaa sälää hakutuloksissa
….vaivalloista: vie enemmän aikaa, vaatii useita tarkistuksia ja jättää kuitenkin epävarman tunteen, että jokin jäi 
löytymättä. Kirjastojen saatavuustiedot erityisen hankala hahmottaa pudotusvalikosta ”muut kirjastot”.  
Tarkistushistoria ei jää näkyviin toisin kuin Melindassa.

+ Yleisten kirjastojen tiedot löytyvät Finnasta. 

Kirjaa ei löydy omasta 
tietokannasta ja 
tarkistettava löytyisikö 
jostain muualta Suomesta

Asiakas kysyy e-lehteä, 
johon omalla 
organisaatiolla ei ole 
lisenssiä -> tarkistus onko 
muilla
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3. Aineiston saatavuus lähialueelta
Roolini:

Käyttötapauksen takana oleva 
tarve:

Melindan verkkokäyttöliittymän tarjoama ratkaisu

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät ominaisuudet 
(käyttötapauksen kannalta)

Onnistuisiko tämän tekeminen  Finnan kautta?  

Asiakaspalvelu

Aineistoa ei löydy omasta 
kirjastostamme. Ennen kuin 
asiakkaan kanssa 
pohditaan, haluaako hän 
käyttää kaukopalvelua, 
tutkitaan löytyykö aineistoa 
muista kaupunkimme 
kirjastoista.

Jos kirja löytyy Suomen yliopisto- ja/tai 
ammattikorkeakoulukirjastoista, se näkyy Melindassa. 
Melinda on luotettava ja laaja, voi tehdä tarkkoja 
hakuja.

Kaikkien yliopistokirjastojen tilanne näkyy samalla 
sivulla. Toimivat hakuominaisuudet. Linkit kirjastojen 
omille sivuille, joista näkee kirjan tarkan tilanteen.

Onnistuu myös Finnan kautta (jos kaikki kaupungin kirjastot Finnassa), mutta Finna ei 
näytä muiden kirjastojen tilannetta yhtä selkeästi kuin Melinda
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4. Hankintaehdotuksen arviointi  ja kuvailutietojen tarkistus
Roolini:

Käyttötapauksen takana oleva tarve:

Melindan verkkokäyttöliittymän tarjoama ratkaisu

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät 
ominaisuudet (käyttötapauksen kannalta)

Onnistuisiko tämän tekeminen  Finnan kautta?  

Tietoaineiston valitsija/hankkija/kuvailija

Hankittavaa kirja-aineistoa valikoidessa tai 
hankintaesitystä arvioidessa sen selvittäminen, 
onko jotain tiettyä kirjaa kotimaisissa 
tieteellisissä kirjastoissa ja onko se niistä 
lainassa. Jos on, se on usein positiivinen signaali 
hankinnan tekemisen puolesta (meillä voi olla 
kysyntää, jos muuallakin saman tutkimusprofiilin 
paikoissa). Toisaalta jos kyse on vaikeasti 
hankittavissa olevasta kirjasta, saatavuus jostain 
kotimaisesta kirjastosta voi olla riittävä syy jättää 
kirja hankkimatta. 

Tarkistus löytyykö kirjasta muita painoksia ja jos, 
niin miten ne eroavat toisistaan hankinnan tai 
luetteloinnin yhteydessä

Melinda listaa kerralla kaikki versiot aineistosta ja niiden 
luettelointitietojen tarkistaminen on yksinkertaista.

Näkee kerralla kaikki kotimaiset kirjastot, joissa teosta on, 
ja lisäksi teosten tilan (lainassa, ei-lainassa, lukusalissa 
jne.). Huono puoli on se, että tilanteen näkee lähinnä vain 
painettujen kirjojen osalta.

Hankintatilanteessa pystyy Alephin kautta menemään 
Melindaan ja tarkistamaan kirjan saatavuustiedot muista 
kirjastoista

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät 
ominaisuudet: Tapa näyttää hakutulokset.

Kyllä mutta paljon vaikeammin. Finnan haku ei ole läheskään yhtä hyvä eivätkä aineiston eri versiot välttämättä löydy 
tai tule edes samalle sivulle. Finnassa joutuu klikkaileen, jotta pääsee tarkistelemaan kunkin kirjaston marcit erikseen 
(Melinda-Opac vielä nopeampi ja selkeämpi). 

Alephista ei suoraa yhteyttä Finnasta löytyvään kirjaan
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5. Poistovalinnan arviointi ja kuvailutietojen tarkistus
Roolini:

Käyttötapauksen takana oleva tarve:

Melindan verkkokäyttöliittymän tarjoama ratkaisu

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät ominaisuudet 
(käyttötapauksen kannalta)

Onnistuisiko tämän tekeminen  Finnan kautta?  

Tietoaineiston valitsija/hankkija/kuvailija

Poistovalintaa tehdessä eräät muut 
tieteelliset kirjastot hyvä verrokki, esim. 
jos epäselvää onko teos ”klassikko”, 
jonka olisi syytä pysyä kokoelmissa 
vähäisestä lainauksesta huolimatta.

Kirjaton kokoelmasta poistetaan vanha 
kirja, jonka luettelointitiedoissa on miellä 
ollut jotakin  Melindan  
luettelointiohjeiden vastaista ja se on 
mennyt haravoitaessa Melindaan – nyt 
poiston yhteydessä halutaan Melindan 
tietueesta poistaa nuo poikkeavuudet, 

Samalla kätevä tarkistaa, onko 
poistettava kirja jo Varastokirjaston 
kokoelmissa

Melinda listaa kerralla kaikki versiot aineistosta ja niiden 
luettelointitietojen tarkistaminen on yksinkertaista.

Näkee kerralla kaikki kotimaiset kirjastot, joissa teosta 
on, ja lisäksi teosten tilan (lainassa, ei-lainassa, 
lukusalissa jne.). Huono puoli on se, että tilanteen näkee 
lähinnä vain painettujen kirjojen osalta.

Melindasta voi yhdellä haulla tarkistaa em. Asiat eikä 
tarvitsee erikseen hakea Varastokirjaston tietokannasta 
kirjaa – säästää aikaa ja vaivaa. 

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät 
ominaisuudet: Tapa näyttää hakutulokset.

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät 
ominaisuudet Melinda näyttää tietueen LOW-tagit ja 
SIDit.

Kyllä mutta vaikeammin puutteellisesti. Finna  saattaa näyttää samasta kirjata lukuisia eri tietueita eikä 
Finnan tietueesta näy oman kirjaston LOW-tag 
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6. Haku Melinda Id:llä
Roolini:

Käyttötapauksen takana oleva tarve:

Melindan verkkokäyttöliittymän tarjoama ratkaisu

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät ominaisuudet 
(käyttötapauksen kannalta)

Onnistuisiko tämän tekeminen  Finnan kautta?  

Kirjaston luettelointia tekevä

Voycat-listalla on ilmoitettu Melinda –
tietueen ID, johon on tehty muutoksia. 
Haluan saada selville, mistä kirjasta tms. 
on kysymys, jotta voin tarkastella oman 
tietokantamme tietuetta.

Melindassa voin tehdä Komentohaun ko. Tietue-ID:llä

Melindan komentohaku

Melinda tietue ID:llä ei voi hakea Finnassa
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7. Tiedon etsintä tietystä aiheesta
Roolini:

Käyttötapauksen takana oleva tarve:

Melindan verkkokäyttöliittymän tarjoama ratkaisu

Melindan verkkokäyttöliittymän minulle tärkeimmät ominaisuudet 
(käyttötapauksen kannalta)

Onnistuisiko tämän tekeminen  Finnan kautta?  

Kirjaston asiakaspalvelija / tiedonhaun 
opettaja / tietoasiantuntija

asiakas haluaa esim. koulu- tai opinnäytetyönsä 
aiheeseen liittyviä lähteitä tietystä aiheesta

Lähinnä näytän asiakkaille monikenttähausta 
kuinka etsiä graduja ja väitöskirjoja.

Asiakas kysyy tietystä aiheesta tehtyjä 
opinnäytetöitä

Opiskelijoiden kanssa kirjojen ja 
paperilehtikokoelmien paikallistamiseen sekä 
aihehaku. 

Tiedonhaun opetus opiskelijoille kädestä 
pitäen. 

Melindassa voi tehdä tarkkoja aiheenmukaisia hakuja 
yhdistämällä hakusanoja ja rajaamalla hakua. Hakutuloksen 
rajaaminen esimerkiksi opinnäytetöihin on Melindassa helppoa. 
Melindan kautta asiakas ei tosin voi tehdä aineistopyyntöä 
Varastokirjastosta, Finnan kautta se onnistuu.

Monikenttähaku on kätevä koska aineiston voi rajata 
opinnäytteisiin (gradut, lisurit ja väikkärit)

(1 maininta SFX-linkin kautta saatavuustietojen tarkistaminen, 
kuulosti kirjaston omalta erikoistapaukselta

Tarkka hakutulos kysyttyyn asiaan, luotettava hakutulos.

Löytää kattavasti kotimaassa tehdyt opinnäytetyöt (ei AMK)

Finna.fin kautta onnistuu ne tärkeimmät asiat eli näkee missä kirjastoissa kirjaa on saatavilla ja saa helposti rajattua 
esim. opinnäytetöihin. Asiakaspalvelussa kyse on lähinnä tottumuskysymyksestä, eli onko itse käyttänyt Melindaa vai 
Finnaa enemmän

Nykyään käytän enemmän Finna.fitä
(SFX:n maininnut negatiivisempi: Kyse on varmaankin ns. viimeisestä keinosta eli tutun SFX:n käyttö tarkistettaessa 
aineiston saatavuutta.)


