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Toteutuneet tehtävät 
 
 
Vaski-johtoryhmä päätös  
 

Vaski-johtoryhmä teki päätöksen Melindaan liittymisestä 18.3.2016. Tässä yhteydessä pää-
tettiin projektin perustamisesta. Aikataulutavoitteeksi asetettiin projektin valmistuminen vuo-
den 2016 loppuun mennessä. Vaski-johtoryhmä edellytti myös että projektin aikana Vaskin 
kuvailu keskitetään. Projektin kustannukset päätettiin jyvittää asukaslukujen mukaisessa suh-
teessa. 
 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/03/20160318-pc3b6ytc3a4kirja.pdf 
 

Projektisuunnitelman käsittely 
 

Ohjausryhmänä toimiva Vaski-johtoryhmän työvaliokunta hyväksyi projektisuunnitelman 
15.4.2016. Projektisuunnitelma esiteltiin Vaski-johtoryhmässä 3.6.2016. 
 
https://vaski.files.wordpress.com/2016/05/20160415-muistio.pdf 
 

 https://vaski.files.wordpress.com/2016/06/20160603-pc3b6ytc3a4kirja.pdf 
 
Tietokannan konversiot 
 

Tietokannan ISBD- ja RDA-konversiosäännöt tehtiin ja konversiota katselmoitiin kesän aikana. 
Työtä viivästyttivät ongelmat katselmointikannan asennuksessa. Konversiot valmistuivat 
26.9.2016. 
  

Koulutukset henkilökunnalle 
 

Kansalliskirjasto ja Axiell pitivät koulutuksen Melindassa toimimisesta, RDA-kuvailusäännöistä 
ja Auroran Melinda-ominaisuuksista Vaskin primaarikuvailijoille 27.9.2016.  
 
Syksyn kuluessa kuvailijat osallistuivat myös Kansalliskirjaston RDA-etäkoulutuksiin. Vaskin 
musiikin kuvailijat käsittelivät RDA-kuvailun ongelmia tapaamisessa 1.12.2016. 

 
Kuvailun keskittäminen 
 

Vaskin keskitetty kuvailu alkoi 12.9.2016. Kuvailtavan aineiston jako primaarikuvailua tekevien 
kirjastojen kesken vaatii vielä uudelleenorganisointia. Syksyn aikana kuvailtavaa aineistoa ni-
mittäin tuli lähinnä Turkuun ja Raisioon. Turkuun tuli kuvailtavaksi 34 kirjaa, 19 musiikkiääni-
tettä, 1 äänikirja ja 4 DVD-levyä. Raisioon lähetettiin 27 Daisy-äänikirjaa ja 3 kirjaa. Kaarinaan 
lähetettiin 1 kirja ja 2 DVD-levyä. 

 
Turun omassa organisaatiossa kuvailu oli tarkoitus keskittää lokakuun loppuun mennessä. Ko-
koelman kellutuksen valmistelun vuoksi tämä kuitenkin siirtyy vuoden 2017 syksyyn. 

 
Vaskin tietueiden haravointi, tutkiminen ja korjaukset 
 

Tietueiden haravoinnin, tutkimisen ja niistä löytyneiden virheiden korjausten olisi pitänyt projek-
tisuunnitelman mukaan valmistua lokakuun loppuun mennessä. Työtä hidastivat Kansalliskirjas-
ton palvelinongelmat ja uuden haravointirajapinnan käyttöönotto. 
 
Haravointi saatiin valmiiksi lokakuun puolivälissä. Tietueiden katselmointiin Melindan testikan-
nassa ja virheiden korjaukseen päästiin siksi vasta marraskuussa. Osa tietokannan virheistä 
jätettiin tiukan aikataulun vuoksi myöhemmin korjattavaksi. Tässä vaiheessa Melindan testitieto-
kantaan vietiin vain osakohteettomat tietueet. Vaskin ja Melindan tietueiden yhdistymisessä ha-
vaittiin joitakin korjattavissa olevia ongelmia, Kansalliskirjastossa jouduttiin siksi vielä muokkaa-
maan yhdistelysääntöjä. 

 

https://vaski.files.wordpress.com/2016/03/20160318-pc3b6ytc3a4kirja.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/05/20160415-muistio.pdf
https://vaski.files.wordpress.com/2016/06/20160603-pc3b6ytc3a4kirja.pdf


Vaskin tietueiden siirto Melindan tuotantokantaan 
 

Vaskin osakohteettomien tietueiden siirtoa Melindan tuotantokantaan aloitettiin Kansalliskirjas-
tossa viikolla 51. 

 
Replikointiasetukset 
 
 Melindan ja Vaskin väliset replikointiasetukset on syksyn kuluessa määritelty alustavasti. 
 
 
Keskeneräiset tehtävät 
 
 
Osakohteellisten tietueiden siirto Melindan testitietokantaan, tietojen katselmointi 
 

Vaskin osakohteellisten tietueiden siirtyminen Melindaan ja yhdistyminen Melindan tietueisiin on 
vielä katselmoitava Melindan testitetokannassa. 

 
Kaikkien tietueiden siirto Melindan tuotantokantaan, kuvailun aloittaminen Melindassa 
 

Kun osakohteellisten tietueiden katselmointi on tehty, nekin siirretään Melindan tuotantokan-
taan. Vaskin primaarikuvailijat aloittavat kuvailun Melindassa kun kaikki Vaskin tietueet on 
saatu siirrettyä Melindan tuotantokantaan. 

 
Koulutukset henkilökunnalle 
 

Koulutuksia primaarikuvailijoille jatketaan vuoden 2017 aikana. Vuoden ensimmäinen koulutus-
tilaisuus pidetään 17.1.2016. 

 
Replikointiasetukset ja replikoinnin aloittaminen 
 

Lopulliset replikointiasetukset tehdään ja replikointi aloitetaan kun kuvailu Melindassa on alka-
nut. Aikataulu on epävarma, sillä teknisten ongelmien vuoksi replikointia ei ole aloitettu vielä 
edes Melinda-pilottikirjastojen tuotantotietokannoissa. Tällä hetkellä tavoitteena on saada repli-
kointi käynnistettyä PIKIn ja Andersin tietokannoissa tammikuun loppuun mennessä. 

 
Lopputyöt ja loppuraportti 
 

Melindassa toimimisen ja Vaskin keskitetyn kuvailun käytännöt vakiinnutetaan vuoden 2017 
aikana. Projektin loppuraportti on valmis 31.12.2017. 

 
 
Projektiin liittyvät kokoukset 
 

Projektin kuluessa on pidetty säännöllisesti kokouksia projektin ydinryhmän, Kansalliskirjaston 
ja Axiellin kesken. Aloituskokous oli Helsingissä 26.4.2016. Vuoden 2016 aikana pidettiin etäko-
kouksia yhdeksän kertaa. 
 
Projektin ydinryhmä on osallistunut myös Melinda-pilottikirjastojen, Kansalliskirjaston ja Axiellin 
etäkokouksiin, joissa on käsitelty mm. replikointiin liittyviä ongelmia ja Auroran Melinda-ominai-
suuksia. Näitä kokouksia pidettiin toukokuusta vuoden loppuun 22 kertaa.  

 
Projektin ydinryhmä kävi lisäksi Tampereella 14.10.2016 tutustumassa PIKIn toimintatapoihin 
Melindassa. 

 
Jaettavat kustannukset 
 
 

Axiell RDA-konversio 5.000 

Axiell Aurora-katselmointiympäristö 5.000 

Axiell Aurora LuettelointiPro, asennus 2.500 

Axiell Aurora-katselmointiympäristön 
käyttö (6 kk) 

1.500  

Turku Matkat    230 



Turku Sijaisen palkka sosiaalikuluineen  5.800 

Yhteensä 20.030 

 


