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Kokemuksia Nellin testikäytöstä  

Nelli-portaali avattiin testikäyttöön yliopistossamme 18. toukokuuta. Helsingin 
yliopiston lisäksi portaalin on asettanut testikäyttöön mm. Kuopion yliopisto 
(henkilökunnalle) ja Helsingin teknillinen korkeakoulu.  

Testikäyttö alkoi meillä aluksi hieman takkuillen, sillä heti 
käyttöönottopäivänä palvelu kaatui. Hämmennystä aiheutti 
sisäänkirjautuminen ”quest userina”, minkä vuoksi Teemu asensi 
katkotilanteiden varalle ilmoitussivun, missä kerrotaan palvelun teknisistä 
yhteysongelmasta.  

Verkon kautta (kirjastot-palaute) asiakaspalautetta on tullut yllättävän vähän: 
runsaalta kymmeneltä henkilöltä. Asiakaspalautteesta suurin osa on liittynyt 
portaalin sisäänkirjautumiseen. Hämmennystä on aiheuttanut myös portaalin 
kaksivaiheinen haku, mihin on varmasti osasyynä portaalin sekava 
käyttöliittymä ja raskaslukuiset ohjeet. Malttamaton ensikäyttäjä tekee 
tiedonhaun portaalin aineistohakuun tarkoitetulla lomakkeella ja ihmettelee, 
miksi hakutulokseksi tulee outoja viitteitä: PsycInfo, JSTOR? 
 
Saadun palautteen johdosta olemme muuttaneet portaalin 
sisäänkirjautumisohjetta ja täydentäneet aloitussivun esittelytekstiä.  

Varmasti useampi osa käyttäjistä on 
törmännyt em. ongelmiin, mitä saatu 
asiakaspalaute antaa ymmärtää 
Toivottavaa on, etteivät kökkö testiversio ja 
viikottaiset palvelun kaatuilut ole tehneet 
Nellistä ”huonomaineista” , vaan kunhan 
"Nelli on käynyt MetaLib 3.0- salonkis 
hänestä tulee entistä hurmaavampi ja 
vetovoimaisempi," Teppo Kahtolaa 
lainatakseni.  

  

Nelli käy salonkis: versio 3 tulos  
Teppo Kahtola  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/05/index.html


Portaalin etäkäyttö  

Joko olet kokeillut Nelliä kotikoneella?  
Itse yllätyin suuresti havaitessani, että kirjautuessa 
portaaliin ilman proxy-palvelinta, saan yliopiston 
lisensoimat aineistot käyttööni ns. viitetasolle asti. 
Toisin sanoen voin tehdä tiedonhaun normaalisti, mutta 
vasta sitten, kun haluan katsoa kokotekstiaineistoja, 
tarvitsen autentikoivaa proxy-palvelinta! Yliopiston 
verkon ulkopuolella Nelli tekee haut pääosin salasanallisella Z39.50 
protokollalla, joten se toimii tavallaan proxyna. Käytännössä varmasti jokainen 
haluaa edetä aina kokotekstitasolle saakka, joten proxy-yhteys kannattaa 
kuitenkin ottaa ennen portaaliin siirtymistä.  

HY:n Nellissä otettaneen syksyllä käyttöön Shibboleth-käyttäjätunnistus. 
Shibboleth-tekniikka takaa paremman tietoturvan ja tietosuojan kuin pelkkä 
LDAP (lue lisää ATK-lehdestä 2/04). Jatkossa, kun myös eri kustantajat 
korvaavat IP-tunnistuksen Shibbolinnilla (nyt valmius mm. Elsevierillä), emme 
tarvitse etäkäytössä proxy-palvelinta. Kustantajapuolella kehityksen on arvioitu 
vievän vielä pari vuotta.  

MetaLib 3.0- versio luvattu heinäkuun puolivälissä  

MetaLib 3.0- version beetatestaaja Repke de Vries 
Hollannin kansalliskirjastosta on lähettänyt 
portaanlipojille dokumentteja uudesta versiosta, mutta 
mitään tarkempaa tietoa versiosta ei olla saatu. Repke 
on tulossa Suomeen elokuussa ja vierailun yhteyteen on alustavasti sovittu 
yhteistapaaminen Nelli-yhdyshenkilöiden kanssa (25.8).  

Portaalin avajaiset ovat 15.9. Tavoitteena on, että portaalit avataan tällöin 
kaikissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Avajaiset toteutuvat todennäköisesti 
englanninkielisellä versiolla, mikäli suomenkielistä ei ennätetä FinELib:ssä 
kääntää. Ruotsinkielinen versio tulee joulukuuhun mennessä.  

Tällä hetkellä HY:n Nellissä on noin 130 tietoresurssia eli FinELib-aineistot ja 
omat yhteiset aineistot. Kirjastot voivat kesän aikana jatkaa omien aineistojen 
luettelointia Nelliin. Uusien aineistojen lisäämisen Meta-hakuun tekee Teemu 
Nuutinen palattuaan lomalta (Teemu lomalla 6.6- 4.7).  

Portaalin oppimateriaalipaketit ja esitemateriaali  

Nelli-yhdyshenkilötapaamisessa (3.6.) sovittiin oppimateriaalipakettien 
tuottamisesta keskitetysti. Tapaamisessa perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä 
on suunnitella ja tuottaa opetusmateriaalia kirjastohenkilökunnalle sekä 
portaalin asiakaskäyttäjille. Työryhmässä on mukana edustajia Helsingin, 
Turun ja Tampereen yliopistoista ja Helsingin teknillisestä korkeakoulusta. 
Työryhmän ensimmäinen palaveri on 21.6. Helsingissä.  



Asiaa käsiteltiin alustavasti HY:n 
kirjastojen kouluttajien verkoston 
kokouksessa toukokuussa ja tuolloin 
valtakunnalliseen ryhmään 
ilmoittautuivat mukaan Päivi Helminen 
Viikin tiedekirjastosta, Nicola Nykopp 
Opiskelijakirjastosta ja Mervi Tavisto 
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan 
kirjastosta.  

Portaalin markkinointisuunnitelman 
mukaan Nellille suunnittellaan oma logo ja esite. Esite toteutetaan 
elektronisena siten, että kukin yliopisto voi muokata sen sisältöä omien 
tarpeidensa mukaan.  

HY:n kirjastojen tavoitteena on portaalin avajaisten yhteydessä julkaista myös 
Kirjastouutisia-lehti. Uuden numeron teemana on Nelli-portaali ja 
tiedonhankinnan koulutus.  

Ennen portaalin avaamista järjestetään henkilökunnalle elo-syyskuussa 
koulutustilaisuuksia.  

Alma-intranet - apu jatkuvaan tiedonjanoon 

Alma-intranetin sisällönsyöttäjien koulutus on 
pyörinyt jo kuukauden päivät. 
Koulutustilaisuuksia on haitannut samaan 
aikaan tehtävät ohjelman testaukset sekä 
tekniset ongelmat: ohjelman hitaus, 
satunnaisten doukmenttien näkymättömyys. Järjestelmän vakauttamiseksi ja 
uusien toiminnallisuuksien toteuttamiseksi portaalihankkeessa tehdään kesän 
aikana joitakin olennaisa teknisiä muutoksia.  

Alman suunniteltu julkaisuaikataulu : 

• 14.6: Ruotsin- ja englanninkieliset kieliversiot käyttöön. Sisältöjen 
tuotanto näihin kieliversioihin voi alkaa.  

• 22.6: Uutispalveluikkuna käyttöön eli sisäisten tiedotteiden julkaisu 
mahdollistuu kaikilla välilehtitasoilla.  

• Elokuun lopussa: Tapahtumakalenteri käyttöön. Kalenterin voi ottaa 
käyttöön yksiköiden sivuilla ja yliopistotasolla.  

• 10.9: Alman käyttöönotto kaikille käyttäjille. 

Kirjastojen intrasivut  

Kirjastojen yhteinen Alma-tilaisuus pidettiin tiistaina 1.6. Tilaisuuteen 
osallistui kirjastojen tiedottajia, web-mastereita ja sisällöntuottajia. Tilaisuuden 
alussa Liisa Parvianen viestintäosastolta esitteli Alman palveluita ja 
toimintoja sekä vastaili kirjastolaisten kysymyksiin.  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/julkaisut/kirjastouutisia/1_2003/index.html
http://alma.helsinki.fi/


Tilaisuudessa käytiin läpi kirjasto- ja tietopalvelukanavan sisältörunkoa sekä 
sovittiin alustavasti kirjastoyksiköiden omien välilehtien 
sisällöistä/palveluikkunoista.  

Intraan kirjautuessa tarjotaan käyttäjälle näkymä hänen oman roolinsa mukaan 
(opiskelija, opettaja - tutkija, hallintohenkilökunta). Näkymässä on oma 
kampus, tiedekunta, laitos ja osasto.  

Kirjastojen välilehden näkymiseen ei vaikuta käyttäjän rooli. Tämä merkitsee 
sitä, että kirjastoyksiköiden sivuille asiakkaat ohjataan eri reittejä: kirjasto- ja 
tietopalvelukanavan, kampus-, tiedekunta- tai laitosvälilehtien kautta. 
Kirjastojen tuleekin huolehtia siitä, että linkit kirjastoyksiköiden sivuille, joko 
sisäisille tai ulkoisille löytyvät em. välilehdiltä.  

Aikataulu Alman sisällöntuotannossa on tiukka. Alma avataan lukukauden 
avajaispäivänä, jolloin ainakin sisältökanavien tulee olla valmiit (kirjasto- ja 
tietopalvelut). Koska osa kirjastoista ei ennätä tehdä intrasivuja valmiiksi ja osa 
tietoisesti siirtää aikataulua myöhäisemmäksi odottaen ylläpitotyökalun 
käyttöönottoa (mahdollistaa ulkoisten ja sisäisten sivujen yhtäaikaisen 
päivittämisen), tehdään tässä tapauksessa kirjasto- ja tietopalvelukanavan 
palveluikkunoiden dokumenteista linkit kirjastojen ulkoisille sivuille.  

Kaikkien ennusmerkkien mukaan loppukesästä ja 
alkusyksystä on tulossa työntäyteinen. Kerätkäämme 

siis uusia eväitä reppuun mansikoista ja Suomen 
suvesta nauttien.  

Hyvää ja ansaittua kesälomaa kaikille.  

  

Kirjastoyksikön välilehden sisältörunko [pdf]  

Kirjasto- ja tietopalvelukanavan sisältörunko [pdf]  

  

Tiina Äärilä 
suunnittelija 

hallintovirasto 
kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen 

puh. 191 21776 
tiina.aarila@helsinki.fi 

  
 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/05/kirjastot_intra.pdf
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/05/tp_intra.pdf
mailto:tiina.aarila@helsinki.fi
http://www.lib.helsinki.fi/palvelut/Kokoelmat/karttakok.htm
http://www.lib.helsinki.fi/palvelut/Kokoelmat/karttakok.htm

