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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 

Kansallinen metatietovaranto 
Yleisten kirjastojen käyttöönotot 
§  Tampere-PIKI käyttöönoton valmistelu alkaa olla loppusuoralla 

§  Luotu pohja tuleville yleisten kirjastojen Melindaan liittymisille 
§  Prosessi, tekniset ratkaisut, rajapinnat, testiympäristö, koulutus 

§  Koeajot etenevät Melindan testipuolella, iteratiivisia 
§  Aineiston analysointi 
§  Rajausten määrittely 
§  Tarkistukset (formaatti, tiedon eheys, tuplat, …) 
Ø Ongelmakohtien korjaukset 

Ø Massakorjaukset (KK), kirjaston korjaukset 
Ø Laadunvarmistus 
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Kansallinen metatietovaranto 
Yleisten kirjastojen käyttöönotot 
§  PIKIn aineistonsiirto Melindan tuotantokantaan 

§  Aineistossa yhteensä 2,3 milj tietuetta 
§  Ajetaan useampana eränä 
§  Siirron aloitus (1. erä) viikoilla 19-20 
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Kansallinen metatietovaranto 
Yhteistyön ja laadun kehittäminen 
§  Melinda-työpajat   

§  21.1 Strategiset linjaukset –työpaja kirjastojen johtajille 
§  5.2 ja 10.2  Laatu ja käytännöt –työpajat  kirjastojen asiantuntijoille 

§  Yhteenvetotilaisuus 12.3 
Ø Melindan laatuohjelman ”Yhteistyöllä laatua” käynnistys 
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Melindan laatuohjelma 
Tavoitteet 
§  Kokoaa Melindan laadunparannuksen toimenpiteet  
§  Nostaa Melindan laadun paremmalle tasolle 

§  Selkiyttää Melindan kuvailutasot 
§  Yhteinen ymmärrys 

§  Riittävän laadukas Melinda 
 

§  Edesauttaa Melindan hyötyjen realisointia 
Ø Hyödyt samanlaiset kaikille Melinda-kirjastoille 
Ø Kuvailu tehostuu 
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Melindan laatu syntyy yhteistyöllä 

Melindan peruslaatu 

Kansallinen kuvailutaso 
(Pakolliset kentät, suositukset) 

Kansallisbibliografian taso 
 

Automaattiset massakorjaukset 
Tietokantahuolto, deduplikointi 
Konversiot, eräajot, aineistosiirrot 

Kansalliskirjasto 
KVP 

Melindan kuvailu Melinda- 
kirjastot 

Fennican kuvailu Kansalliskirjasto 
Tutki 

Melinda-tietueen hyödynnettävyys  
kansallisbibliografiaan ja päinvastoin  

Yhdenmukainen Melinda-kuvailu 
parantaa Melindan peruslaatua 
ja päinvastoin.  

Ohjeet, 
koulutus 

Ohjeet, 
koulutus 
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§  Lähtötietokysely Melinda-kirjastoille lähti viikolla 12 
§  Yksi e-lomake per kirjasto 

§  Kirjaston kootut kommentit/kysymykset 
§  Melindan laatuohjelma 
§  Kansallinen kuvailutaso 

§  Vastausaika oli 15.4 asti 

§  Vastausprosentti oli noin 70%  
 
§  Vastausvaihtoehdot per kysymys  

§  1= erittäin huonosti, 2= melko huonosti 
§  3= melko hyvin, 4= erittäin hyvin 

 
  

Melindan laatuohjelma 
Kirjastojen näkökulman kartoitus 
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Melindan laatuohjelma 
Lähtötietokyselyn tuloksia (alustava) 

Kysymys (vastaukset asteikolla 1 … 4) Keski-
arvo              

Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat MARC21 –formaatin ja 
ISBD-kuvailusäännöt? 

3,23 

Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat Melindan toimintaohjeen 
ja hyödyntävät sitä omassa työssä? 

3,00 

Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat MARC 21 –
sovellusohjeen ja hyödyntävät sitä työssään? 

3,15 

Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat muita Melinda-kuvailua 
ohjaavia ohjeita (mm. sisällönkuvailuohje) ja hyödyntävät 
niitä omassa työssä? 

2,88 

Ovatko oman kirjaston ohjeet linjassa Melinda-
ohjeistuksen kanssa? 

3,52 
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Melindan laatuohjelma 
Lähtötietokyselyn tuloksia (alustava) 

Kysymys (vastaukset asteikolla 1 … 4) Keski-
arvo              

Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat kansallisen kuvailutason 
ja noudattavat sitä omassa työssä? 

3,27 

Onko kansallinen kuvailutaso määritelty riittävän 
selkeästi ja yksiselitteisesti?  

3,22 

Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat kansallisbibliografia-
tietueiden rajattua käsittelyä koskevan ohjeistuksen? 

2,65 

Asterin käyttö: Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat 
periaatteen ja noudattavat sitä työssään? 

3,27 

Kuinka hyvin kuvailijat tuntevat Finton ja käyttävät sitä 
työssään? 

3,08 

Kuinka hyvin kuvailijat saavat tietoa juuri omaan työhön 
liittyvistä Melinda-asioista? 

3,15 
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Melindan laatuohjelma 
Lähtötietokyselyn tuloksia (alustava) 

Muut kysymykset 

Kuinka asioita voisi parantaa oman kirjaston / kansalliskirjaston toimesta?  

Onko syitä, jotka estävät Asterin käytön? 
Onko kirjastolla keskitettyä omaa viestintää Melinda-asioihin liittyen esim. 
omat luettelointi-infot? 
Onko muuta paikallista/alueellista yhteistyötä Melinda-asioissa? 
Minkälaisia aiheita kuvailijat toivovat käsiteltävän talonmiehen 
paimenkirjeissä ja tuokioissa? 
Minkälaisista aiheista kuvailijat toivovat lisäkoulutusta? 
Ehdotuksia seuraaviksi automaattisiksi korjauksiksi? 
Muita ehdotuksia ja ajatuksia Melindan laadunparannukseen liittyen? 
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Melindan laatuohjelma 
Jatko 
§  Yhteydenotto Melinda-kirjastoihin, jotka eivät vastanneet 

§  Kyselyn aukioloajan jatko 
§  Vastausten tarkempi analysointi   

§  Jatkokehityskohteet (nopeat/pidempi aikaväli) 
§  Ohjeistuksen läpikäynti, talonmiehen paimenkirjeet  
§  Talonmiehen tuokiot 

§  Ensimmäisen alustava ajankohta 20.5 ip 
§  Teemakoulutukset 

§  27.4 Kansallisbibliografia-aineistot Melindassa 
§  Syksyllä 

§  Auktoriteettien käyttö, e-aineistot? 
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Kiitos! 
melinda-posti@helsinki.fi 

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

+yhteinen+metatietovaranto 
 


