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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto 
Vuosi 2015 
§  Tiekartta ja projektisuunnitelma 

§  Hyväksytty Tiedonhallinnan ohjausryhmässä 17.12.2014 
§  Työpaketit ja vastuuhenkilöt 
§  Metiva-wiki: 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kansallinen
+metatietovaranto+-hanke 
 
 



ü  Asiakaskunnan laajeneminen alkaa: Amk-kirjastojen (3 kpl) ja yleisten kirjastojen (2 kpl) pilotoinnit.  
ü  Linda-yhteisluettelon kehittämispäätös ja rahoitus -> Metatietovarantohanke. Ohjausjärjestelmä ja projektihallinta. 
ü  Auktoriteettitietokanta Asterin kehittäminen. 

ü  Perustan luonti: Linda-yhteisluettelon siirto Voyager -> Aleph. 

2012 
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2014 

Metatietovaranto tiekartta 2008 – 2016 

ü  Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 1 päättyy:  
ü  Amk-kirjastojen (loput) käyttöönotot, täydentävät aineistot & osakohteet. Hyötyjen selvitys. 
ü  Fennican kuvailutuotannon siirto Melindaan. Asteri tuotantoon ja Asterin Finto-integraatio. 

ü  Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2: 
ü  Yleisten kirjastojen pilottien tuotantoon siirron valmistelu. 
ü  Melinda-Aurora rajapintatestaus & Finna-Aurora rajapintojen hyödyntäminen Melindassa. 

ü  UKJ kehityksen seuranta. Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta. 

Ø  Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2: 
Ø  Yleisten kirjastojen pilottien (Piki, Anders) koulutukset ja tuotantokäyttö. 
Ø  Yleisten kirjastojen pilottien jälkeisen etenemisen valmistelu, rajapintayhteistyön laajentaminen. 
Ø  Yleisten kirjastojen ensimmäiset pilottien jälkeiset koulutukset ja käyttöönotot.  

Ø  Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen eri asiakassektorien kanssa. Laadunvarmistus. 
Ø  Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa, pilotointi kirjastojen kanssa. 
Ø  Auktoriteettien URN-tunnisteet bib-tietueisiin. (Finto, Finna) 
Ø  Kuvailun yhtenäistäminen. RDA käyttöönoton valmistelu. (Kilda) 

ü  Asiakaskunnan laajeneminen: 
ü  Vaihe 1: Valtaosa amk-kirjastojen kuvailutuotannosta Melindaan. Käyttöönottokoulutukset. 
ü  Vaihe 1: Fennican siirron valmistelu. Auktoriteettitietokanta Asterin beta-version käyttöönotto. 
ü  Vaihe 2: Yleisten kirjastojen pilotointi (yhteistyö ulkoisten toimittajien kanssa: rajapinnat, datan oikeudet) 

ü  Finna, Finto, UKJ kehityksen seuranta. Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun uudistumisen seuranta. 
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Ø  Asiakaskunnan laajeneminen, vaihe 2:  
Ø  Yleisten kirjastojen (n kpl) koulutukset ja käyttöönotot. 

Ø  Asiakaskunnan laajeneminen, vaiheen 3 valmistelu: erikoiskirjastojen liittymismalli. 
Ø  Tietokannan ja palvelun laadunvarmistus.  
Ø  Violan kuvailutuotannon siirto Melindaan. 
Ø  Melindan datan avaaminen linkitettynä datana, eteneminen. 
Ø  Melindan näyttöluettelon (opacin)  korvaaminen. (VuFind/Finna)   
Ø  Kuvailun yhtenäistäminen. Sopeuttaminen uuteen kuvailuympäristöön, RDA. (Kilda) 
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Versio 3.0 (17.12.2014) 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto  
Vuosi 2015 Painopisteet 
§  Tiedontuottajien piirin laajentaminen   Käynnissä  

§  Ensimmäiset yleiset kirjastot  
§  Tiekartta ja valmistelu yleisten kirjastojen laajemmalle liittymiselle 
§  Rajapintayhteistyö eri järjestelmätoimittajien kanssa 

 
§  Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen Käynnissä 

§  Vuorovaikutteiset työpajat kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille 
§  Nykyiset Melinda-kirjastot, yleiset kirjasto 

 
§  Tietokannan ja palvelun laadunvarmistus Käynnissä 

§  Automaattiset massakorjaukset, ”talonmies” toiminta 
 
§  Auktoriteettituotannon katteen laajennus Asterissa Aloittamatta 

§  Pilotointi kirjastojen kanssa 
 

 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto 
Yleisten kirjastojen käyttöönotot 
§  Tampere-PIKI tuotantoonsiirto etenee kolmikannalla (PIKI-Axiell-KK) 
§  Tilannepalaverit viikottain ja kuukausittain laajempi työpaja 
§  Prosessissa liittymäpintoja useisiin muihin tahoihin (kimppa, 

kuntatoimijat, …)  
 
§  ISBD-konversio (Axiell-PIKI), PIKIn tuotantokantaan viikolla 51 
§  Rajapinnat alkavat olla kunnossa 
§  Haravoinnit PIKIn tuotantokannasta (KK)  

§    Ensimmäinen koko kannan haravointi tehty viikolla 6 
§  Melindan tuotantokanta kopioitu testikannaksi (KK) 

§  Koeajot Melindan testipuolelta 
§  Melinda-Aurora koulutus PIKI:ssä 19.2 

   



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto 
Yleisten kirjastojen käyttöönotot 
§  Tampere-PIKI tuotantoon, 1Q/2015 
§  Kokkola-Anders tuotantoon, 2-3Q/2015? 

§  PIKIn prosessin seuranta 
 

§  Yleisten kirjastojen liittymisen linjaukset ja kokonaiskuva 
§  Seuraavat askeleet selvityksessä 

   



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto 
Yhteistyön ja laadun kehittäminen 
§  Melindan strategiset linjaukset –työpaja  

§  21.1 Melinda-kirjastojen johtajille 
§  Melindan laatu ja käytännöt –työpajat 

§  5.2 ja 10.2 (samansisältöisiä) Melinda-kirjastojen asiantuntijoille 
§  Työpajojen materiaalit Metiva-wikissä: 

§  https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Koulutukset+ja+tilaisuudet+-
+tietoa+ja+materiaaleja 

§  Yhteensä yli 80 osallistujaa  
§  Pidettiin hyödyllisinä, kansallista keskustelua tarvitaan  
 
 
 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto 
Yhteistyön ja laadun kehittäminen 
§  Kaikkien työpajojen yhteenvetotilaisuus 12.3 klo 10-11 (AC) 

§  Melindan laatuohjelman käynnistys 
§  Ilmoittautuminen alkaa viikolla 9 
§  Kaikkien Melinda-kirjastojen edustus mukaan 

§  Voi osallistua vaikka ei ollut mukana työpajoissa 

§  Melinda-Aleph kertauskoulutus 25.3 
§  Ilmoittautuminen alkaa lähiaikoina 

  
 
 



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kiitos! 
melinda-posti@helsinki.fi 

 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen

+yhteinen+metatietovaranto 
 


