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Melinda tutuilla poluilla - kuvailuyhteistyö

Vahva verkosto 

mahdollistaa

Vertaistuki

Vuoropuhelu

Yhteisöllisyys

Ohjeistus

Koulutus

Kuvailuosaamisen

kehittyminen

Yli 260 

organisaatiota

Mukaantulot jatkuvat

Talonmies toimii

Asiantuntijaryhmät



Integraatiot ja rajapinnat

Yhteentoimivat

järjestelmät
Tuotanto-

ympäristön

toimivuus

Päivittäisen 

kuvailutyön 

sujuvuus

Aleph

Alma
Koha
(Kork)

Aurora Koha/Täti
(Koha-Suomi)



Kuvailun ekosysteemin tuki

Automaation

hyödyntäminen 

Metatietojen

suorasiirrot

Erätuonti

Tekoäly

Yhteistyö eri 

metatiedon 

tuottajien kanssa

Ennakkotiedot

Rikastaminen

Uudet aineistot

Nopeus



Melindan vuoden 2021-2022 kehittämisen painopisteet 

Kuvailun 

ekosysteemin tuki

Kuvailuyhteistyön 

laajeneminen

Järjestelmien  

yhteentoimivuus

M e l i n d a n  t e k n i s e n  a r k k i t e h t u u r i n  k e h i t t ä m i n e n



Melindan tekninen kehitys

Lähtökohta:

Melinda on järjestelmäriippumaton toimintamalli (konsepti)

Tavoitteet ja tehtävät samat huolimatta teknisestä alustasta
▪ Aiemmin: VTLS, Voyager
▪ Nykyisin:  Aleph (ja joukko räätälöityjä lisäsovelluksia)

▪ Sisältää myös auktoriteettitietokanta Asterin
▪ Alustan uusiminen tulevina vuosina

▪ Asteittain kohti linkitettyä metatietoa

Melindaan voi tuottaa tietueita eri järjestelmistä



Melindan taustajärjestelmän uusiminen



Melinda uusille reiteille

Selvitys uudesta alustasta 

käynnistynyt

Selvitysvaihe 2021

Päätös järjestelmästä 2022 1H 

(alustava aikataulu)

Toteutus ja käyttöönoton 

valmistelu 2022-2024

Käyttöönotto aikaisintaan 2025



Haasteita 

▪ Melinda massiivinen kokonaisuus
▪ Alephin ympärille rakennettu aikojen saatossa paljon omia ohjelmistoja
▪ Uudemmat osat kuten avoimet rajapinnat ja erätuonti, apuohjelmat 

pyritään uudelleen käyttämään eli siirtämään osaksi uutta järjestelmää

▪ Kuvailukäytännöt ja formaatit kehittyvät
▪ Kaikki toimijat eivät ole kuitenkaan samalla viivalla
▪ Monet paikallisjärjestelmät tulevat toimimaan vielä pitkään

Marc-pohjaisesti, vaikka Melinda itsessään tukisi uusia formaatteja
▪ Tarvitaan Marcia edelleen sisään ja ulos

▪ Melindaan voi kuvailla myös paikallisjärjestelmistä käsin, ei 
pelkästään Alephilla
▪ Integraatioiden ja rajapintojen tulee toimia uudessa järjestelmässä
▪ Uusi kuvailutyökalu ensisijaisesti niille jotka kuvailevat Aleph-klientillä



Tavoite 

Selvitysvaiheessa  

tutkitaan eri 

ehdokasjärjestelmiä

Avoin koodi

Linkittyvä metatieto



Mitkä järjestelmät?

▪ Ensimmäisessä vaiheessa tutkittaviksi valitut

▪ Libris XL

▪ Ruotsin Kungliga Biblioteketin kehittämä järjestelmä

▪ FOLIO + linkitetyn datan kuvailutyökalu Sinopia

▪Avoimen koodin kehittäjäyhteisöjen järjestelmiä

▪Myöhemmin ehkä katsotaan vielä muitakin järjestelmiä



Mitä tutkitaan? 

Järjestelmän kypsyys, 

soveltuvuus Melindan

kehitystarpeisiin ja 

Suomen olosuhteisiin

Kuvailutyökalu

Datankäsittely, tietomalli

Integroituminen, rajapinnat

Tekninen ydin



Kiitos!

melinda-posti@helsinki.fi

Melinda-wiki: https://www.kiwi.fi/display/melinda

https://twitter.com/Melindapalvelu

https://www.kiwi.fi/display/melinda
https://twitter.com/Melindapalvelu

