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”Jo on aikakin” 
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Valmistautuminen 1/2

UEF Kirjasto osana Lumikkoa: ”Operaatio Naali”

•Koordinaatioryhmä + yhteistyö yo:n Tietotekniikkapalvelujen 
kanssa + Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto

•Ryhmän sisällä kuusi työryhmää: jokaisessa 2 + 1 henkilöä, joilla 
jatkokoulutusvastuu

– E-aineistot, hankinta, käyttöliittymä ja tiedonhaku, lainaus, 
metatietotyö ja kausijulkaisut, systeemi ja raportointi

• Omat tehtävänannot ja vastuut

•Tietokannan siivous
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Valmistautuminen 2/2

•Ex Libriksen tuki ja koulutus: Basecamp & Knowledge Center
– Juuri nyt menossa  orientaatiovaihe Getting to Know Alma Training: 

ennakkomateriaali, webinaarit (4 x 1 h), Sandbox (Alma + Primo)
•Kesän ja syksyn aikana: Kickoff Meeting, työryhmille järjestettävät 

koulutukset työpajoissa, testiympäristö
•Loppuvuodesta koko kirjaston henkilökunnalle koulutusta 

(työryhmien vastuulla)
•Joulukuun alussa tietokanta jäädytetään ja 23.12.2019 mennään 

tuotantoon
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”ALMA SWOT” – Kuvailijoiden näkökulmia* 
• Mielenkiintoinen, jännittävä
• ”Toivon parasta, enkä edes viitsi pelätä pahinta”
• ”Ei herätä tunteita”
• Järjestelmämuutos on tervetullut
• ”Odotukset ovat suuret”

• ”Teettää työtä”
• Iso muutos, epävarmuus: ”miten kuvailun prosessi menee 

jatkossa” ; miten käy Melinda-yhteistyön?
• Riittävätkö resurssit
• ”Ahdistaa”

• Moderni, nykyaikainen, sulavalinjainen järjestelmä
• Käyttäjäystävällisyys, helppokäyttöisyys, näppäryys
• Selainkäyttö, mahdollisuus ”tuunata”
• Monet asiat muuttuvat, asioita pitää ajatella toisin
• Rajapintojen ja linkitetyn datan hyödyntäminen ; oa-

aineisto esiin paremmin?
• ”Läpinäkyvämpiä prosesseja”
• ”Parempaa kohti mennään”
• E-aineistojen hankinta- ja kuvailuprosessin paraneminen
• ”Intuitiivisempaa käyttöliittymää ja parempia 

hakumahdollisuuksia (verrattuna Voyagerin 
luettelointimoduuliin)”

• Mahdollisuus tehdä [asiakasnäytössä] aineistorajauksia 
ennen hakua, eri aineistoihin kohdistuvat hakutulokset eri 
tavoin korostettuna

• Pois konekohtaisista asetuksista: vähemmän virheitä
• Ääkköset oikein

• ”Asiakaskäyttöliittymän hakulogiikka huononee Finnaan
verrattuna. Vaikuttaa jonkin verran sisällönkuvailuun, 
kun suomenkieliset sanat eivät löydy yhtä näppärästi kuin 
Finnassa (esim. yhdyssanojen hakulogiikka) - tarvitaan 
enemmän asiasanoja”

• ”Jo nyt tiedossa, että omien tarpeiden mukaan 
tuunaaminen rajattomasti ei ole mahdollista – tämä 
harmittaa!”

• Saadaanko Asteri toimimaan Almassa?
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* Vastaajina myös Karelia AMK kirjaston kuvailijat
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SWOTista SOksi
•Luottamus järjestelmätoimittajaan 

– Koulutus ja ohjeet
• Tarpeen mukaan omia ohjeita

•Luottamus itseemme
– Ammattitaito ja kokemus
– Vertaisoppiminen ja osallistaminen: 

vastuu omasta oppimisesta ja tiedon 
jakamisesta

•Kansallinen yhteistyö
•Tiedotusta sekä henkilökunnalle että 

asiakkaille
– Asiakaskäyttöliittymän valinta vaikuttaa
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Kiitos!

katja.hyvarinen@uef.fi


