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1. Kirjastossani on käytössä

Vastaajien määrä: 37



2. Metatiedon tallennukseen liittyvät tehtäväni littyvät

Vastaajien määrä: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 90
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3. Voyagerin jälkeen

Vastaajien määrä: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 61

42%

11%

58%

16%

42%

30%

27%

32%

30%

46%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

työni on muuttunut helpommaksi

työni on muuttunut vaikeammaksi

menee vähemmän työaikaa

menee enemmän työaikaa

muita muutoksia tai tarkenna edellisä vahtoehtoja

Ryhmä 1 Ryhmä 2



Voyagerin jälkeen - Koha

yksitoikkoisemmaksi

Työ on osin helpottunut, osin vaikeutunut.

Koha on selkiyttänyt ja yksinkertaistanut monia toimintoja, joskin hankinnassa ei esim. laskujen käsittely ole niin hyvä kuin se oli 
Voyagerissa. Mutu olisi, että työhön menee vähemmän aikaa, mutta toisaalta tätä on vaikea arvioida, sillä Kohan ja Voyagerin 
hankaluudet ovat niin eri kohdissa. Kohassa ongelmien selvittely on helpompaa.

Kuvailu tapahtuu lähinnä Alephissa kuten aiemminkin

Sijaintitietueiden luomiseen ja muokkaukseen menee vähän enemmän aikaa, kun ei ole käytössä valmiita tallennusalustoja kuten 
Voyagerissa oli.

Tilanne vaihtelee. Vaikeita luetteloitavia tulee eteen ja joskus ohjeiden ja esimerkkien löytämiseen kuluu aikaa.

Ei niin selkeä kuin Voyager, vaikkakin perustietue nopea kuvailla. Hankalakäyttöinen (osakentät, kentät) ja niiden muokkaukset

Työ on muuttunut vain erilaiseksi, joissain asioissa helpommaksi toisissa "vaikeammaksi". Kummassakin järjestelmässä on omat 
hyvä ja huonot puolet.



Voyagerin jälkeen - Alma

menisi vähemmän työaikaa, mikäli ohjelma toimisi optimaalisesti

Helpommaksi siinä, että luettelointi onnistuu periaatteessa pelkästään Almassa, mutta toisaalta on vielä puutteita 
toiminnallisuuksissa. Esimerkiksi kenttien kopioiminen toisesta tietueesta on erittäin hidasta ja hankalaa, koska ne täytyy yksitellen 
kopioida ja siirtää ja lisäksi nettipohjaisena siinä on aina pieni viive, kun siirtyy tietueesta toiseen (tietueet on siis rinnakkain auki), 
kun Alephissa pystyy kerralla kopioimaan useita kenttiä.Tietueiden poiminta Melindasta puolestaan on helppoa ja nopeaa. 
Positiivista Almassa on templatet ja rulet, joiden käyttömahdollisuudet ja -tavat ovat monipuolisemmat kuin Voyagerissa. Mutta vielä 
on opettelemista, siksi työaikaa menee enemmän ainakin vielä.

Uusi Alma tuonut lisää mahdollisuuksia

Alman MD-editorin surkea käyttöliittymä on tehnyt työstä vaikeampaa ja hitaampaa

Luetteloin edelleen Alephiin, ja Almassa luettelointi ei ole sen kummempaa kuin Voyagerissakaan.

muuttunut mielenkiintoisemmaksi

Alman käyttöönoton jälkeen aloittanut pääasiallisen kuvailutyön. Voyagerkin kuitenkin jokseenkin tuttu, eikä itselläni ollut ongelmia 
kuvailutyössä. Kuvailutyökalut kuitenkin suurin piirtein sisältävät aina samoja elementtejä, mutta infrastruktuuri useasti erilainen, 
joten toimintoihin tutustuminen ottaa aikansa. Almassa on jossain määrin vähän "kömpelyyttä". Templaattien avulla värkkäilyä.

Alman käytettävyys on sujuvaa, mutta itse kuvailutyön kannalta on vaikea arvioida onko helpompaa tai meneekö vähemmän aikaa. 
Kuvailua edelleen Alephissa.



4. Kirjastojärjestelmän vaihtuessa sain riittävästi koulutusta ja ohjausta

Vastaajien määrä: 37
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4. Kirjastojärjestelmän vaihtuessa sain riittävästi koulutusta ja ohjausta KOHA

Vastaajien määrä: 37

Ryhmä 1 Ryhmä 2

n Prosentti n Prosentti Yhteensä

Kyllä 15 78,95% 25 67,57% 40

Ei - millaisista asioista 
olisit tarvinnut 
koulutusta

4 21,05% 12 32,43% 16

Yhteensä 19 37 56

 yleensä kaikesta Kohaan liittyvästä olisin halunnut koulutusta ja 

tietoa.

 Kaikesta. Kohaan sukellus oli sukellus tuntemattomaan veteen.

 Määritykset, luettelointipohjat, toiminnot

 Kohan kuvailupuolelta ei ollut koulutusta.



4. Kirjastojärjestelmän vaihtuessa sain riittävästi koulutusta ja ohjausta ALMA

Vastaajien määrä: 37

Ryhmä 1 Ryhmä 2

n Prosentti n Prosentti Yhteensä

Kyllä 15 78,95% 25 67,57% 40

Ei - millaisista asioista 
olisit tarvinnut 
koulutusta

4 21,05% 12 32,43% 16

Yhteensä 19 37 56

 Rulet, import profilet, CZ-tietueiden käsittely

 integraatiot Melindaan

 Onneksi mahdollista kysyä muiden kirjastojen henkilökunnalta, joka siirtynyt käyttämään Almaa.Esim luettelointiin liittyvää 

koulutusta.

 Koulutusta ja videon katselua oli Almaan siirryttäessä älyttömästi, mutta tekemällä oppii parhaiten.

 Kaikkeen enemmän tai oikeastaan selkeämmin

 Esim. lehtien kollapsoinnista ei ole ollut mitään puhetta

 Alman toiminnot ovat vielä minulle epäselviä.



5. Mitä aineistoja kuvailet - onko eri aineistotyyppien kuvailuprosesseihin tullut muutoksia järjestelmän vaihduttua - tarkenna tekstikenttiin 
!

Vastaajien määrä: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 75
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6. Tällä hetkellä toivoisin koulutusta seuraavista asioista

Vastaajien määrä: 37, valittujen vastausten lukumäärä: 61
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Lisää koulutusta - Koha

RDA-säännöistä - tarkenna tekstikenttään Ei pysy perässä millään RDA:ssa,

RDA-säännöistä - tarkenna tekstikenttään Sitten kun säännöt taas muuttuvat

Järjestelmästä - tarkenna tekstikenttään Kohan kaikki mahdollisuudet ja ominaisuudet.

Marc21-formaatti - tarkenna tekstikenttään esim. äänikirja

Marc21-formaatti - tarkenna tekstikenttään Muutokset sovellusohjeessa.

Jostakin muusta Annif-tekoäly

Jostakin muusta luetteloinnista kohaan

Jostakin muusta E-aineistojen kuvailu

Jostakin muusta Kansalliskirjaston koulutukset ovat kattavia ja tähän asti olleet 
riittäviä

Jostakin muusta e-aineistojen kuvailusta

Jostakin muusta automaattisen sisällönkuvailun mahdollisuudet ja käytännöt

Jostakin muusta Tietoa tulevasta suunnasta.



Lisää koulutusta Alma

RDA-säännöistä - tarkenna tekstikenttään Uudistuneen RDA-toolkitin käytöstä
RDA-säännöistä - tarkenna tekstikenttään Muutoksista aiheutuvista toimintatavoista, esimerkkejä 

muutoksista.

Järjestelmästä - tarkenna tekstikenttään Alman CZ-tietuiden käsittely. Import profilien käyttö. Brief-
levelien määrittely.

Järjestelmästä - tarkenna tekstikenttään Alma-järjestelmän monet mahdollisuudet

Järjestelmästä - tarkenna tekstikenttään selkeitä suomenkielisiä ohjeita ja vinkkejä

Järjestelmästä - tarkenna tekstikenttään Miten Almaa käytetään kuvailuun.

Järjestelmästä - tarkenna tekstikenttään Rulesit, normalisointisäännöt. Miten toteutetaan 
käytännössä.

Järjestelmästä - tarkenna tekstikenttään Almassa kuvailu, hyvät käytänteet.

Jostakin muusta Alma-Melinda -yhteistoimivuudesta
Jostakin muusta kaikki kiinnostaa



7. Työajastani käytän kuvailutyöhön

Vastaajien määrä: 37
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Kiitos

Amkit-metatietoryhmä

Lisätietoja: mervi.kivirinta@diak.fi




