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Tilastojen kertomaa 2017

 E-kirjat

 Verkkokirjat, nimekkeet 151 153

 Paikalliskäyttöiset, nimekkeet 124

 Tietokantaan kuvailtu 1 561 nimekettä

 yksittäin ostetut e-kirjat (esim. Dawsonera, Ebook
Central, Ebsco, Ellibs) sekä joitakin vapaasti verkossa 
saatavina olevia e-kirjoja

 kotimaiset e-kirjapaketit (esim. Alma Talent, 
Kauppakamari, ST-Akatemia)

 E-lehdet
 Verkkolehdet, nimekkeet 26 062

 Tietokantaan kuvailtu 71 nimekettä

 kotimaiset e-lehdet (esim. eMagz, Talentum 
Summa, Epress valikoiden)



E-aineistojen kuvailu Melindaan

• Kuvailu aloitettu 6/2017

• Alku hankalaa: ohjeita kaivattiin, 
tallennusalustoja luotiin ja pähkäiltiin 
tarvittavia/käytettäviä kenttiä ja niihin 
tallennettavia sisältöjä

• Alkukankeuden jälkeen kuvailu alkaa jo 
sujua: kopioluetteloinnin hyödyntäminen 
+ painetun kirjan tietojen hyödyntäminen 
(Muuntajan käyttö)

https://muuntaja.melinda.kansalliskirjasto.fi/


E-aineistojen kuvailu Melindaan

Miinukset:

• “mammuttimaiset tietueet” – rivikaupalla 
kirjastokohtaisia huomautuksia, joita 
joudutaan drop-komennolla tiputtamaan 
replikoinnista

• Saman e-kirjan ilmestyminen eri 
tiedostomuodossa eri e-kirjapalvelussa –
käytänteet vaihtelevat kirjakohtaisesti (yksi 
päivitetty tietue / uusi tietue)

• Päivittyvät julkaisut – epäselvää, mikä on 
päivittyvä 

• Kentät 506 ja 540 hankalia (informatiivinen 
arvo asiakkaalle mietityttänyt)

https://haaga-helia.finna.fi/Search/Results?limit=0&join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=strategiakirja&type0[]=Title&filter[]=~format:"1/Book/eBook/"


E-aineistojen kuvailu Melindaan

Plussat

• Toistemme tekemisen hyödyntäminen –
lisää kirjastoja mukaan kuvailuun

• Muuntaja nopeuttaa tietueen tekemistä (ei 
tosin toimi aukottomasti)

• E-aineiston löydettävyyden paraneminen

“Melindasta e-aineistojenkin kansallinen 
metatietovaranto”



E-aineiston löydettävyys

• Kuvailu tietokantaan parantaa löydettävyyttä ja 
lisää käyttöä, erityisesti kurssikirjojen kohdalla
• Yritysjuridiikka-kirjaa ladattu/luettu 2 525 kertaa 

20.3.2014 lähtien (Ellibs)

• Business Information Systems -kirjaa 
ladattu/luettu 3 035 kertaa 19.2.2015 lähtien 
(Dawsonera)

• Managing Human Resources -kirjaa 
ladattu/luettu 2372 kertaa 8.1.2016 lähtien 
(Dawsonera)

• E-kirjoja ja e-lehtiä osataan jo kysyä ja vaatia

https://haaga-helia.finna.fi/haagahelia/Record/haltia.100948
https://haaga-helia.finna.fi/haagahelia/Record/haltia.104970
https://haaga-helia.finna.fi/haagahelia/Record/haltia.108191


Kehitettävää

• Kansikuvat helpottaisivat e-kirjojen 
löytyvyyttä

• Linkkien nimeäminen paremmin, jotta 
asiakkaan olisi helpompi ymmärtää, mitä 
linkin takana on odotettavissa

• Käyttörajoitukset asiakkaalle selkeästi

• Finnan e-fasettien “korjaaminen”

• Yhteiset pelisäännöt, mm. 856-kenttään 
laitettavat kirjastokohtaiset linkit. Käytäntö 
näkyy asiakkaalle Melindassa/Finna.fi-
näkymässä



Työvälineitä

• Kumean verkkoaineiston kuvailu -ohje:

https://www.kiwi.fi/display/kumea/Verkkoaineiston+kuvailu

• Käyttöoikeuksien metatieto:

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=37979531

• Muuntaja-työkalu:

https://muuntaja.melinda.kansalliskirjasto.fi/

https://www.kiwi.fi/display/kumea/Verkkoaineiston+kuvailu
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=37979531
https://muuntaja.melinda.kansalliskirjasto.fi/
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Kiitos
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