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1 Projektin tarkoitus ja tavoitteet 

 

1.1 Mitä tavoiteltiin 
 
Projektin tarkoituksena oli Vaskin liittäminen kirjastojen yhteiseen metatietovarantoon 
Melindaan ja Melinda-kuvailun aloittaminen Vaskissa. Vaski-johtoryhmä teki 
päätöksen Melindaan liittymisestä 18.3.2016. 

 
Melindaan liittyminen edellytti sekä teknisiä että toiminnallisia muutoksia Vaskin 
tietokantaympäristössä. Nämä muutokset vaativat määritysten tekemistä, tietokannan 
tason parantamista ja Melindan kuvailukäytäntöjen opiskelua. Lisäksi Vaskin 
tietokanta oli konvertoitava RDA-muotoon. Melindaan liittymisen yhteydessä 
Vaskissa ryhdyttiin käyttämään kuvailussa RDA-säännöstöä. 

 

1.2 Projektiorganisaatio, tehtävät, vastuut ja valtuudet 

 

 

 Projektin omistaja 

Kirjastopalvelujohtaja Aart de Heer 
 

Ohjausryhmä 

Vaski-kirjastojen työvaliokunta 

 

    

 Projektipäällikkö 

Kaisa Hypén 
 

    

 

Projektin ydinryhmä 

projektipäällikkö 
Anna Viitanen 
Aki Pyykkö 
 

 

Projektiryhmä 

Riitta Kari 
Liisa Lehtikangas 
Heli Malila-Kolkka 
Heli Pohjola 
Aki Pyykkö 
Tiina Sorsimo 
Anna Viitanen 
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2 Projektin kulku 
 

2.1 Tietokantaympäristön muutokset 

 
Projektin ensimmäinen vaihe oli Vaskin tietokannan tietueiden muuttaminen RDA-
muotoon. RDA-konversion edellytyksenä oli se, että tietueet ovat ISBD-muodossa. 
Koska Vaskin tietueista suurin osa oli edelleen vanhojen suomalaisten 
kuvailusääntöjen mukaisia, RDA-konversiota ennen tietueet oli konvertoitava ISBD-
tietueiksi. ISBD/RDA-konversioiden sääntöjä katselmoitiin kesän aikana. 
Katselmoinnin aloitus viivästyi, koska Turun IT:n tekemissä katselmointitietokantaa 
varten tarvituissa palvelinasennuksissa oli ongelmia. Konversio valmistui 
tuotantotietokantaan 26.9.2016. Konversio onnistui hyvin eikä aiheuttanut katkoksia 
tietokannan käyttöön. 
 
Konversion jälkeen Kansalliskirjasto haravoi Vaskin tietueet tutkittavakseen. 
Tietueiden haravoinnin, tutkimisen ja niistä löytyneiden virheiden korjausten olisi 
pitänyt projektisuunnitelman mukaan valmistua lokakuun loppuun mennessä. Työtä 
kuitenkin hidastivat Kansalliskirjaston palvelinongelmat ja uuden haravointirajapinnan 
käyttöönotto. 
 
Haravointi saatiin valmiiksi lokakuun puolivälissä. Tietueiden katselmointiin Melindan 
testikannassa ja virheiden korjaukseen päästiin siksi vasta marraskuussa. Tietueista 
löytyneitä virheitä korjattiin sekä koneellisesti Kansalliskirjastossa että manuaalisesti 
Vaskissa. Osa tietokannan virheistä jätettiin tiukan aikataulun vuoksi myöhemmin 
korjattavaksi. Vaskin ja Melindan tietueiden yhdistymisessä havaittiin joitakin 
korjattavissa olevia ongelmia, Kansalliskirjastossa jouduttiin siksi vielä muokkaamaan 
yhdistelysääntöjä. 

 
Vaskin osakohteettomien tietueiden siirtoa Melindan tuotantokantaan aloitettiin 
Kansalliskirjastossa viikolla 51. Projektisuunnitelman mukainen tavoite oli, että kaikki 
Vaskin tietueet olisi saatu siirrettyä Melindaan 31.12.2016. Tuossa vaiheessa 
Melindaan oli kuitenkin saatu siirrettyä vain emotietueet. Vaskin osakohteiden 
yhdistymisessä Melindan tietueisiin havaittiin ongelmia, jotka vaativat 
yhdistelysääntöjen korjaamista. Vaskin osakohteiden suuri määrä hidasti myös niiden 
siirtämistä Melindaan. Vaskin kaikkien tietueiden siirto Melindaan saatiin valmiiksi 
toukokuussa 2017. 

 
Tietojen automaattinen replikoituminen Melindasta Vaskiin käynnistettiin kesäkuussa 
2017. Replikoinnissa ilmeni elokuussa ongelma, jonka korjaaminen edellytti Auroran 
päivittämistä. Koska samaan aikaan myös Kansalliskirjastossa oli vielä kesken 
muutamia replikointiin liittyviä parannuksia, replikointi käynnistettiin uudestaan vasta 
kun sekä Auroran päivitys että Kansalliskirjaston korjaukset olivat valmistuneet. Tämä 
tapahtui 3.11.2017. 
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2.2 Muutokset toiminnassa 

 
Melindaan liityttäessä Vaskissa oli otettava käyttöön RDA-säännöstö. Koska 
säännöstön opettelu vaatii kuvailijoilta paljon aikaa, primaarikuvailua päätettiin tässä 
yhteydessä keskittää. RDA otettiin primaarikuvailussa käyttöön ja kuvailu keskitettiin 
Turkuun, Saloon, Raisioon, Kaarinaan ja Naantalin 12.9.2016.  

 
Turun kaupunginkirjaston omassa organisaatiossa kuvailua oli tarkoitus keskittää 
lokakuun loppuun mennessä. Koska Turussa ryhdyttiin Melinda-projektin aikana 
valmistelemaan kelluvaan kokoelmaan siirtymistä, kuvailun keskittäminen päätettiin 
kuitenkin tehdä vasta kellutuksen alettua. Kuvailua keskitettiin Turussa lokakuussa 
2017.  
 
Primaarikuvailijoille järjestettiin RDA-säännöistä ja Melindassa toimimisesta 
koulutuksia. 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. Tammikuussa järjestettiin yhteinen RDA-
opiskelutilaisuus Vaskin kuvailijoille. Vaskin musiikin kuvailijat käsittelivät RDA-
kuvailun ongelmia erillisissä tapaamisisissa. 

 

2.3 Yhteistyökumppanit ja tiedotus 
 

Projektin aikana tehtiin yhteistyötä Axiellin ja Kansalliskirjaston lisäksi myös 
Melindassa mukana olevien yleisten kirjastojen (PIKI, Anders) kanssa. Melindaan 
liittymistä harkitsevat yleiset kirjastot ovat myös kysyneet ja saaneet tietoa Vaskin 
projektin etenemisestä. 
 
Projektia esiteltiin Kansalliskirjaston 5.4.2017 järjestämässä Melinda-päivässä ja 
Kirjastoverkkopäivillä 25.10.2017. 

 
 

3 Projektin talous 
 
Projektin kustannukset jaettiin Vaski-kirjastojen kesken asukaslukujen mukaisessa 
suhteessa. Asiantuntijoiden ja ohjausryhmän projektiin käyttämä työaika oli osa 
kunkin kirjaston omaa toimintaa. 
 
Projektisuunnitelman mukaisesti Vaski-kirjastot sitoutuivat osallistumaan projektin 
ydinryhmän (Anna Viitanen, Aki Pyykkö) henkilöstömenoihin yhteensä 0,3 htv verran. 
Vaski-kirjastojen kesken maksettavaksi jaettiinkin nämä suunnitelman mukaiset 
15 000 euroa.  
 
Anna Viitasen ja Aki Pyykön työaikaa kului kuitenkin projektiin arvioitua enemmän. 
Toteutuma-sarakkeessa näkyy tämän todellisuudessa kuluneen htv-määrän 
mukainen summa. 
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Kustannus Suunnitelma Toteutuma 

Kirjastojärjestelmään liittyvät 
kustannukset 
 

12 000 13 000 

Palvelinkustannukset 256,92 / kk 1541,52 (6 kk) 

Henkilöstömenot 15 000 24 366 (Vaski kirjastojen 
kesken jaettu suunnitelman 
mukaisesti 15 000) 

Matkakustannukset 900 250 

 
 

4 Tulokset ja jatkokehitys 
 

Projekti saavutti asetetut tavoitteet. Vaski on liitetty Melindaan ja Vaskin kuvailijat 
tekevät kuvailutyötä Melindassa. Projektin aikana Vaskissa siirryttiin käyttämään 
RDA-säännöstöä ja primaarikuvailua keskitettiin. Myös tietueiden replikointi 
Melindasta Vaskiin toimii. 
 
Jotta Melindasta saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä, toimintatapoja ja teknistä 
ympäristöä kehitetään jatkossakin yhteistyössä Kansalliskirjaston, Axiellin ja muiden 
Melinda-kirjastojen kanssa. Tällä hetkellä keskeisin kehittämiskohde on replikointi. 
Sitä kehittämällä saadaan toivottavasti hyödynnettyä entistä paremmin muiden 
Melinda-kirjastojen tekemää kuvailutyötä. 

 


