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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto  
Hankkeen painopisteitä 2013  
 Tavoitteita 2013: 

– Tiedontuottajien piirin laajentaminen 
kattamaan suurimman osan 
ammattikorkeakoulukirjastoista  
 
i.e. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset 
amk-kirjastot, jotka käyttävät Voyager-
kirjastojärjestelmää 
 
 

 

– Yleisten kirjastojen pilotoinnin laajennus 

 

 

 

 Toteutunut 9/2013: 

– Ammattikorkeakoulukirjastojen liittyminen 
tiedontuottajiksi (käyttöönottoprojektit) etenee 
suunnitellusti:  

 12 kpl tuotannossa 
  

 7 kpl suunnitteilla / Syksy 2013 – Kevät 2014 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=9
6701517 

 

– Yleisten kirjastojen pilotointi jatkuu (Kokkola, 
Tampere). Yhteistyö ulkoisten toimijoiden 
(Axiell) kanssa rajapinnoista käynnistynyt. 
Datan omistuksesta käytävät neuvottelut 
vaikuttaneet etenemiseen.  

 

 

 

 

 

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517
https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96701517


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto  
Amk-kirjastojen käyttöönotot 

HAMK, Centria,  
HAAGA-HELIA 
(pilotit) 

SEAMK, Lahti, LAUREA,  
Tampere, Karelia, SAMK,  
HUMAK, Turku, Savonia 

DIAK,  
Kajaani, Oulu,  
Jyväskylä,  
Metropolia,  
Arcada 

                                

 

2012 

6/2013 

22.8.2013 

Tarkistuspiste 

6/2014  

1/2014 

KSAMK 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto 
Aineistokartoitus liittyneille AMK-kirjastoille 
 Tavoitteet 

 Selvittää amk-kirjastojen Melindaan tuomaa metadatakartuntaa volyymien ja sisällön 
näkökulmista    

 Erityisesti minkälaista uutta aineistoa on tullut   

 Mitä jätetty pois ja mistä syistä 

  

 Menetelmät 

 Kysely 6/2013 mennessä liittyneille AMK-kirjastoille (12 kpl)  

 Melindan tietokantahaut 7/2013  

 Raportin kommentointikierros AMK-kirjastoissa 8-9/2013 
 

 Raportti luettavissa Metiva-wikissä 9/2013 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto  
Melindan uudet aineistot (AMK) 

 Volyymeja  

 Melindaan noin 235 000 uutta tietuetta  

 57 % painettuja julkaisuja, 41 % e-aineistoja, 2 % videotallenteita 

 Videotallenteissa mukana uusi aineistoryhmä elokuvat 

 Ladattujen AMK-kantojen koko vaihteleva  

 Pienin 24 000, suurin 160 000, tyypillinen 52 000 – 57 000 tietuetta 

 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto 
Uusien aineistojen kieli (AMK) 

  kuten venäjä, italia, espanja, 

            viittomakieli *)  

       

 *) uusi kieli Melindassa 

34 % 

60 % 

2 % 
2 % 

1 % 1 % 

Suomi

Englanti

Ruotsi

Saksa

Ranska

Muut kielet



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto  
Uusien aineistojen aihepiirit (AMK)  

Yleisimmät  

aihepiirit  

Tekniikka& 
talous 

Yhteiskunta, 
taiteet & 
liikunta 

Lääketiede  & 
hoitotyö 

Suurin lisäys  

(erikoisalat) 

Hotelli- ja 
ravintola-ala 

(lisäys 90 %) 

Viittomakielet 

(lisäys 79 %) 

Turvallisuusala 

(lisäys 66 %) 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto 
Hankkeen painopisteitä 2013 
 Tavoitteita 2013: 

– Auktoriteettitietokannan tuotantokäytön aloitus 

 
 

 

 

 

– Fennican kuvailun aloitus Melindassa 

 

 

– Luettelointiohjelman  kehittäminen 

 

   

 

 Toteutunut 9/2013: 

– Auktoriteettitietokannan (Asterin) beta-versio 
käyttöön 2/2013. Halukkuudesta auktoriteettien 
tuotantoon Asterissa on tehty kysely kirjastoille. 
Raportti Metiva-wikissä: 
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/752
31770/Asteri_kysely2013_loppuraportti.pdf?versi
on=1&modificationDate=1371019868107&api=v2 

 

– Suunnittelu ja valmistelu syksyllä 2013.  
Kuvailun aloitus 1/2014. 
 

– Luettelointiohjelman beta-version käyttöönoton 
aikataulu vuonna 2013 on haasteellinen. 
Resursseja on ollut niukasti käytössä 
priorisointien takia. Lisäresursseja saatu 6/2013. 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/75231770/Asteri_kysely2013_loppuraportti.pdf?version=1&modificationDate=1371019868107&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/75231770/Asteri_kysely2013_loppuraportti.pdf?version=1&modificationDate=1371019868107&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/75231770/Asteri_kysely2013_loppuraportti.pdf?version=1&modificationDate=1371019868107&api=v2
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/75231770/Asteri_kysely2013_loppuraportti.pdf?version=1&modificationDate=1371019868107&api=v2


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto 
Hankkeen painopisteitä 2013 
 Tukitehtävät: 

– Ohjaus 

 

– Asiakasyhteistyö 
 

– Projektinhallinta 
 

– Kuvailu 

 

– Viestintä ja koulutus 

 

– Palvelun tuki 
 

 

 

 

 Tavoitteet 2013: 

– Hankkeen ja palvelun ohjausjärjestelmän 
vakiinnuttaminen 

– Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien 
varmistaminen hankkeessa ja palvelun 
kehittämisessä jatkuu 

– Hanke- ja projektinhallintakäytäntöjen 
vakiinnuttaminen, työpakettimalli käyttöön 

– Kuvailun yhtenäistäminen ja kuvailun 
uudistamishankkeiden seuranta jatkuu 

– Hankkeen viestinnän ja 
koulutussuunnittelun tehostaminen 

– Palvelun tuotantovaiheen tukimallin 
suunnittelu ja organisointi (kun 
tiedontuottajien joukko laajenee) 

 

 



KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto 
Koulutukset syksyllä 2013 – ilmoittautumiset käynnissä 

 Melinda-Aleph -koulutukset ammattikorkeakoulukirjastoille  

– 16.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 11.12. 

– http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1378811856025.html 

 

 Replikoinnin perusteet -etäkoulutukset 

– 30.10. ja 27.11. 

– http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1376914717193.html 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1378811856025.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1378811856025.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1376914717193.html
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1376914717193.html


KIRJASTOVERKKOPALVELUT 

Kansallinen metatietovaranto  
Hankeviestintä 

 Hankkeen viestintäkanava on Metiva-wiki: 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto 

 Ongelmat ja pulmat, kysymykset ja kehitysehdotukset sähköpostilla: 

melinda-posti@helsinki.fi 

 Lisäksi Kansalliskirjaston yleiset kanavat: 

uutiskirjeet, asiantuntijaseminaarit, tarvittaessa erilliset tiedotteet 

 

https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto
https://wiki.helsinki.fi/display/Metiva/Kirjastojen+yhteinen+metatietovaranto



