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KANSALLISKIRJASTO

Kansallinen metatietovaranto 

Melindan kehittyminen 2021-2024, työpaja 4.3.2020

 Kartoitettiin kirjastojen odotuksia ja toiveita

 Teemat 

1. Erilaiset kirjastojärjestelmät määrittävät jatkossa entistä 

enemmän kirjastojen tarpeita suhteessa Melindaan. 

Kirjastojen odotukset uudessa tilanteessa.

2. Kirjastojen toiveet Melindan teknisen alustan 

kehittymiselle.

3. Kuvailuun kohdistuvat muutostoiveet. 

 Työpajan anti: https://edu.flinga.fi/s/EV2BPSS

https://edu.flinga.fi/s/EV2BPSS
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Työpajan anti =>

kehityskohteet =>

Melindan suunnitelmat

(seuraavat taulukot)



Kansallinen metatietovaranto Melinda

Kehityskohteet aikajanalla

Kehitys-

kohde

Nyt

2020

Lähitule-

vaisuus

2021-2023

Pidempi 

aikaväli

2024-

Keinot

Melindassa

1. Tarpeiden

kuuntelu ja 

yhteensovittamin

en

Kirjastot Kirjastot, 

yksittäiset muut 

toimijat

Kirjastot,

julkaisuala

Yhteistyöverkostot, tuki

kuvailun ekosysteemille 

(ulkoisten toimijoiden 

kanava, datamuuntimet)

2. Järjestelmien 

(integraatiot) 

yhteentoimivuus

Toiminnassa Sujuvuus,

yhteiset

tavoitteet 

kehitykselle

Sitoutuminen, 

kaikki hyötyvät 

(win-win)

Kumppanuusmallien

kehittäminen, avoimet 

rajapinnat, tiekartta

3. Metatiedon 

(kuvailun) 

yhteentoimivuus

Marc 21,

RDA, 

sanastot,

auktoriteetit,

tunnisteet

Marc 21,

RDA, sanastot,

auktoriteetit,

tunnisteet

Marc 21 -> 

BIBFRAME?, 

linkittyvä 

metatieto

Yhteiset standardit,

säännöt, ohjeet, 

asiantuntijaryhmät

4. Metatiedon 

(kuvailun) 

asteittainen 

automatisointi

Ennakko-

metatiedon 

hyötyminen

Sisällönkuvailun

osittainen 

automatisointi

Bibliografisen

kuvailun 

osittainen 

automatisointi

Koneelliset menetelmät, 

tekoälyn hyödyntämien, 

kokeilut kuten Annif
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Kehityskohteet aikajanalla

Kehitys-

kohde

Nyt

2020

Lähitule-

vaisuus

2021-2023

Pidempi 

aikaväli

2024-

Keinot

Melindassa

5. Metatiedon

(kuvailun) laatu

Jokainen 

kenttä ja 

tietue on 

tärkeä

Riittävän hyvä 

riittää

Hyväksytään 

koneellisesti 

tuotetun tiedon 

laatu

Sallitaan riman lasku,

asennemuokkaus, 

massakorjaukset,

keskiöön kenelle 

kuvailua tehdään 

(loppukäyttäjän tarpeet)

6. Helppo-

käyttöinen

kuvailutyökalu

Perinteinen,

web-käyttö-

liittymät

Perinteinen, 

web-käyttö-

liittymät

Työkalut

mahdollistavat 

linkittyvän 

metatiedon

Uuden helppokäyttöisen

kuvailuympäristön 

käyttöönotto

7. Nykyaikainen 

järjestelmä-

alusta 

mahdollistajana

Suljettu 

järjestelmä

+ itse tehdyt 

ohjelmat

Suljettu 

järjestelmä + 

lisää itse 

tehtyjä 

ohjelmia

Avoin järjestelmä 

(+ itse tehdyt 

ohjelmat)

Melindan

taustajärjestelmän 

tekninen kehitys, 

Alephista luopuminen
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Kansallinen metatietovaranto Melinda

Kehityskohteiden priorisointi

 Kirjastojen näkökulman jatkokartoitusta

 Mitkä edellä taulukoissa olevista seitsemästä 

kehityskohteesta ovat kolme tärkeintä? 

 Äänestys Flingassa

 Mitä seitsemästä kehityskohteesta tulisi erityisesti 

käsitellä Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksissa? 
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Melindan tavoitteet ja kehittyminen 

2021-2024

Taustamateriaali
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Kansallinen metatietovaranto Melinda

Tavoitteet ja tahtotila 2024 

Melinda kansallisen kuvailutuotannon ytimessä –
yhteistyöllä tehokkuutta, laatua, osaamisen jakamista

 Tavoitteet
 Kehittää ja hyödyntää automatisoituja ratkaisuja Melindan

kuvailutiedon tuotantoympäristössä

 Kehittää Melindan teknistä arkkitehtuuria mahdollistaen 
asteittaisen siirtymisen linkittyvään metatietoon

 Varmistaa metatietoprosessien ja järjestelmien yhteentoimivuus
Melindan ja kirjastojen sekä eri toimijoiden välillä 
yhteistyöverkostojen ja kumppanuuksien avulla 

 Laajentaa Melindan katetta ja kuvailutiedon tuotantoympäristöä 
yhteistyössä kirjastojen ja eri toimijoiden kanssa
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Kansallinen metatietovaranto Melinda

Kehittämislinjat 2021-2024

 Kehittämislinjat tavoitteiden saavuttamiseksi

• Melindan toimivuuden turvaaminen

• Metatietoprosessien ja automaattisen kuvailun 

kehittäminen Melindan tuotantoympäristössä

• Melindan teknisen arkkitehtuurin kehittäminen

• Melindan ja eri metatietoprosessien ja järjestelmien 

yhteentoimivuuden varmistaminen

• Melindan katteen ja kuvailun tuotantoympäristön 

laajentaminen
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Kansallinen metatietovaranto Melinda

Hyödyt 2024 – Tavoitetila  

Tehokkuus

Osaaminen

Laatu 

•Kuvailun ja metatietoprosessien automatisointi, 
tekoälyn soveltaminen

•Toisten tekemän työn hyödyntäminen koko 
metatiedontuottajien yhteisössä

•Päällekkäisen työn poistuminen

•Työpanosta vapautuu muualle

•Kuvailuosaamisen kehittyminen

•Yhteistyö, verkostot ja kumppanuudet

•Yhteisöllisyys ja vuoropuhelu

•Yhdessä kehittyminen ja kehittäminen

•Yhteiset kuvailukäytännöt ja standardit

•Tunnisteiden ja auktoriteettien hyödyntämien

•Tietojen vaihdettavuus

•Laadunparannuksen automaattiset keinot

•Metatiedon uudet mahdollisuudet

Laadukas 

kuvailu helpottaa 

tiedon käyttöä, 

uudelleenkäyttöä 

ja hakua

METATIETO, PROSESSIT & JÄRJESTELMÄT
Yhteentoimivuus, integroitavuus, avoimuus & linkittyvyys
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Kiitos!
melinda-posti(at)helsinki.fi

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

https://twitter.com/Melindapalvelu

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

