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Usein muumeista puhuttaessa mieleen tulee ensimmäisenä Muumilaakson tarinoi-
ta -televisiosarja. On kuitenkin tärkeää muistaa, että televisiosarjat sekä muut 
oheistuotteet pohjautuvat alkuperäisiin Tove Janssonin muumikirjoihin ja muu-
misarjakuviin. Näitä alkuperäisiä muumiteoksia ja niiden ulottuvuuksia on tutkittu 
paljon eritoten Suomessa ja erilaista muumeihin keskittyvää tietoaineistoa on jul-
kaistu. Tämä aineisto oli ennen sijoitettuna hajanaisesti eri tietokantoihin, ja koke-
maton tiedonhakija saattoi tuntea aineiston etsinnän liian vaikeaksi. 

Tässä työssä pyrittiin helpottamaan tiedonhakua sijoittamalla kaikki muumiaihei-
nen aineisto yhteen paikkaan, josta se olisi helppo löytää. Näin luotiin hyvä pohja 
käyttäjille alkaa tutustua muumeihin ja Tove Janssoniin syvemmin sekä edistettiin 
ylipäätään lukemiseen innostamista.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä ja koota muumeihin sekä Tove Janssoniin 
liittyvää kirjallisuutta. Näistä tuloksista muodostettiin Muumitietokanta. Muumikirjal-
lisuuden etsimisen lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä ja vertailla sopivia 
verkossa toimivia tietokantasovelluksia ja suunnitella löydetyn aineiston pohjalta 
työn tarkoitukseen sopiva viitetietokanta. Valmis Muumitietokanta oli tarkoitus jul-
kaista Tove Jansson -seuran verkkosivuilla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
millaista muumiaiheista aineistoa oli olemassa ja kuinka paljon, sekä tutkia, kuinka 
verkon ilmaiset tietokantasovellukset soveltuivat tämänkaltaisen viitetietokannan 
rakentamiseen. 

Tutkimuksen toteutus tapahtui konstruktiivista tutkimusotetta käyttäen. Tutkimus 
koostui aineiston keruusta ja analysoinnista sekä verkon eri tietokantasovellusten 
testaamisesta ja vertailusta. Muumitietokanta toteutettiin kriteereihin sopivalla Lib-
raryThing- sovelluksella.  

Tutkimus osoitti, että osa verkon tietokantasovelluksista soveltui viitetietokantojen 
tekoon.  Lisäksi olemassa olevasta muumiaiheisesta kirjallisuudesta saatiin katta-
va lista. Nimekkeitä löytyi yhteensä 180 kappaletta, ja aineiston rajausten ulkopuo-
lista, mutta mahdollisesti tulevaisuudessa Muumitietokantaan liitettävää aineistoa 
huomattiin löytyvän.  

Avainsanat: viitetietokannat, tietokannat, muumit, Tove Jansson 
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When speaking about the Moomins, most people remember first the Moomin tele-
vision series. However, it is important to remember that television series and other 
spinoffs are based on the original Moomin books and comics by Tove Jansson. 
These original Moomin works have been researched upon especially in Finland 
and a different kind of non-fiction material has been published. This material was 
before situated sporadically in different databases, and an inexperienced infor-
mation retriever could find the information search too difficult.  

In this thesis, the aim was to ease the information search by placing all the Moom-
in literature in the same place, so that it would be easy to find. By doing this, a 
good base was created for the users to start deepening their knowledge of the 
Moomins and, overall, the reading hobby was promoted.  

The objective of this thesis was to find and to gather all existing material about the 
moomins and Tove Jansson. The Moomin database was formed of this material. 
In addition to gathering moomin literature, another objective of this thesis was to 
find different web-based databases and to compare those with each other to find 
the most suitable reference database to design the Moomin database. The com-
pleted Moomin database was supposed to be published on the website of the 
Tove Jansson Association. The objective of this thesis was to find out what and 
how much material existed about the Moomins and also to investigate how well 
free online databases would suit to building reference databases.    

The project was executed using a constructive research method. The project con-
sisted of collecting the material and analyzing the found material as well as of test-
ing and comparing different databases with each other. The Moomin database 
was executed using LibraryThing.  

The results showed that some of the online databases did suit to this kind of pur-
pose. A comprehensive list of the existing Moomin literature was formed. The total 
number of titles found was 180, and it was found that there was also material not 
covered by the search criteria used but which might be attached to the database in 
the future.   
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Asiasana Asiasanoilla tarkoitetaan substantiiveja, jotka ovat yksit-

täistermejä, sanaliittoja tai yhdyssanoja, jotka on erikseen 

valittu asiasanastoon (Haasio, 2008, 139) Asiasanoja käy-

tetään kuvailemaan teosta ja ne kertovat sen keskeisen 

sisällön.  

Brändi Brändi on tuotetta tai palvelua edustavan tavaramerkin 

ominaisuuksien kokonaisuus (Mikä on brandi? [viitattu 

18.11.2014]). Brändillä voi olla aineellisia ja aineettomia 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kuluttajan käsitykseen 

tuotteesta.  Brändi on siis suhde tuotteen tai palvelun ja 

sen ostajan välillä  

Julkaisu Julkaistu kirjallinen tai audiovisuaalinen tuote. Julkaisut 

voivat olla myös sähköisessä muodossa.  

Julkaisutiedot Teoksen julkaisutietoja ovat julkaisija, julkaisuvuosi ja jul-

kaisupaikka.  

Kuvailukenttä Tietueen osa (tietoalkio), johon merkitään tietyn teoksen 

kuvailutietoja. Kuvailukenttä voi merkitä esimerkiksi teok-

sen nimekettä, tekijää, kustantajaa ym.  

Kuvailutiedot Kuvailutietojen tarkoitus on auttaa käyttäjää tunnistamaan 

julkaisu. Kuvailutietoja ovat esimerkiksi julkaisun nimi, te-

kijä, kustantaja ym.  

Luettelointi-sovellus LibraryThing:iin sisällytetty ominaisuus, jolla tehdään ha-

kuja muihin tietokantoihin. Sovelluksella voidaan kopioida 

löydettyjen tietueiden tiedot omaan LibraryThing tietokan-

taan.  
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Muumi Tove Janssonin luoma fiktiivinen hahmo. Sukua Niiskuille.   

Sanalla ”Muumi” voidaan tarkoittaa nimenomaan Muumi-

peikkoja, mutta sitä voidaan käyttää myös puhuttaessa 

muumihahmoista yleensä.   

Nimeke Luokituksissa ja jaotuksissa tunnuksen tapaan käytettävä 

nimitys. Nimekkeellä voidaan tarkoittaa myös julkaisun 

nimeä tai otsikkoa.  

SSL-protokolla Yhteyskäytäntö, jonka tarkoituksena on suojata palvelun 

käyttöä. SSL-suojausta käytettäessä luodaan turvallinen 

datayhteys IP-verkossa salaista avainta käyttämällä 

(ATK-sanakirja, 2004, 214). Käytäntöä vaativan sivuston 

tunnus alkaa ”https:”.   

Tietokanta Tietokanta on tietyn tuottajan tekemä tarkoin rajattu koko-

elma tietoja, joilla on yhteys toisiinsa. ”Se on kokoelma 

tiettyä kohdetta kuvaavia tietoja, joita yksi tai useampi tie-

tojärjestelmä päivittää” (ATK-sanakirja, 2004, 242).  

Tietue Tietue on määrämuotoista dataa, jolla kuvataan jotain 

kohdetta tai kohteiden välisiä suhteita (Haasio 2005, 12) 

Tietue voi olla rakenteinen tai rakenteeton. Rakenteinen 

tietue sisältää useita osia, kuten esimerkiksi tiedot kuvail-

tavan kohteen tekijästä ja kustantajasta.  

YSA Yleinen suomalainen asiasanasto. YSA on yksikielinen 

yleissanasto, joka kattaa eri alojen yleisimmän terminolo-

gian (Finto, 2014). YSA on tarkoitettu käytettäväksi eri ai-

neistojen indeksointiin ja tiedonhakuun ja sen tarkoitukse-

na on toimia yhteisenä kielenä tiedon tallentajan ja haki-

jan välillä.  

Verkkosovellus Verkkosovellus on verkossa toimiva sovellus tai ohjelma, 

joka tarjoaa selaimen kautta käytettävää palvelua. Verk-

kosovellukselle tyypillistä on, että sen sisältö on riippuvai-
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nen jostain muuttujista, kuten hakusanoista tai käyttäjien 

lisäämästä aineistosta (Mikkola, 2012).   

Viitetietokanta Viitetietokanta ei sisällä itse tietoa, vaan tiedon siitä, mistä 

tieto löytyy. Viitetietokantoja ovat esimerkiksi kirjastojen 

kokoelmaluettelot.  

Z39.50 protokolla Kirjastojärjestelmissä yleisesti käytössä oleva tiedonsiir-

toprotokolla. 
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1 JOHDANTO 

Muumit ovat kaikille suomalaisille tuttuja hahmoja. Moni tietää ja tuntee muumit, 

mutta mitä kautta? Uskaltaisin väittää, että suurin osa yleisöstä on tutustunut 

muumeihin jo lapsena Muumilaakson Tarinoita -animaatiosarjan tai Muumi-

sarjakuvalehden kautta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että televisiosarjat, sarja-

kuvat sekä kaikki muu oheistuotanto muumimukeista lähtien perustuvat alkuperäi-

siin muumikirjoihin ja muumisarjakuviin.  

Vuonna 2014 on kulunut 100 vuotta Tove Janssonin syntymästä ja tänä vuonna 

vietetäänkin Tove100-juhlavuotta. Juhlavuoden kunniaksi muumit on nostettu 

esiin, kuluneen vuoden aikana on järjestetty useita tapahtumia muumien ja Jans-

sonin kunniaksi. Ateneumin Tove Jansson -näyttely esimerkiksi keräsi yli 280 000 

katsojaa puolen vuoden aikana (Tove Jansson-näyttely, 6.9.2014). Erilaiset luen-

not, näyttelyt ja muut tapahtumat koskien Tove Janssonia sekä tietysti hänen tun-

netuimpia luomuksiaan, muumeja, ovat nostaneet muumit yhä enemmän yleisön 

huomioon ja synnyttäneet uudenlaista kiinnostusta yhtä maamme tunnetuimpaan 

taiteilijaa kohtaan.  

Kiinnostuksen ollessa huipussaan voidaan olettaa, että tiedontarve aiheesta kas-

vaa. Varsinkin aiheeseen perehtymätön tai vähemmän tiedonhaun kokemusta 

omaava voi kuitenkin pitää aineiston löytämistä vaikeana. Tiedonhakua helpottaa 

huomattavasti, jos kaikki aineisto on saatavilla yhdestä paikasta, tällöin eri haku-

koneiden ja hakutapojen tuntemusta ei tarvita. Erityisesti opinnäytetöiden, väitös-

kirjojen ja muun tietoaineiston löytäminen kotimaisista lähteistä, puhumattakaan 

ulkomaisista lähteistä, voi olla aikaa vievää ja aineiston löytämisen vaikeus nostaa 

kynnystä alkaa etsiä tietoa aiheesta. 

Kävi ilmi, ettei muumikirjallisuudesta ollut olemassa erillistä tietokantaa, joten sel-

laisen suunnittelu ja rakentaminen muodostui opinnäytetyön aiheeksi. Muumitieto-

kanta palvelee Tove Janssonista ja muumeista kiinnostuneita helpottamalla aineis-

ton löytämistä. Työn tavoitteena oli tehdä hakuja eri hakukoneita ja hakutermejä 

käyttäen ja etsiä kattava määrä erilaista muumiaiheista ja Tove Janssoniin liittyvää 

aineistoa sekä muodostaa löydetystä aineistosta Muumitietokanta. Tarkoitukseen 

sopivien tietokantasovellusten etsiminen ja testaaminen oli osa tutkimusta.  
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Jotta tietokanta voisi palvella käyttäjiään hyvin ja jotta se tavoittaisi käyttäjänsä, se 

pyrittiin julkaisemaan Tove Jansson -seuran verkkosivuilla. Tove Jansson -seuran 

tarkoituksena on edistää tietoutta Tove Janssonin kirjallisuudesta ja elämästä sekä 

ylipäänsä innostaa lukemisen harrastamiseen (Seuran idea, [viitattu 25.11.2014]). 

Seuran kautta Muumitietokanta löytäisi sen kohdeyleisön eli muumeista ja Tove 

Janssonista kiinnostuneet.  

Muumitietokanta tarjoaa hyvän pohjan uusille lukijoille tutustua Tove Janssoniin 

sekä muumikirjallisuuteen. Tietokanta hyödyttää Tove Jansson -seuraa tarjoamal-

la sen jäsenille tietoaineistoa ja uusia muumeista kiinnostuneita lukijoita tietokanta 

palvelee tarjoamalla hyvän ja kannustavan pohjan aloittaa lukeminen ja muumei-

hin syvemmin tutustuminen.  
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2 MUUMIT ILMIÖNÄ 

Tässä luvussa kerrotaan hieman muumien historiasta ja synnystä, käsitellään 

muumeja ilmiönä ja pohditaan, mikä tekee muumeista niin suosittuja.   

2.1 Muumien historia 

Muumikirjallisuuden luoja on Tove Jansson (1914 – 2002), kiitetty kuvataiteilija 

sekä kirjailija. Hänen ensimmäinen muumitarinansa ”Mumintrollets underliga resa” 

syntyi talvisodan aikana vuosina 1939 – 40. Ensimmäisessä muumitarinassa 

Jansson purkaa sodan aiheuttamaa ahdistusta ja kuvaa sodan todellisuutta. Tari-

nassa muumipeikko ja hänen äitinsä ovat etsimässä kotia talven varalle ja löytävät 

matkallaan hylätyn lapsen, jonka he ottavat hoiviinsa. Muumipeikon isä on kadon-

nut eivätkä he tiedä, onko tämä elossa vai kadonnut ikiajoiksi. Tarinan teemoja 

ovat perheen särkyminen, kodin etsiminen, tuhon uhka ja turvallisen paikan kai-

puu. Nämä ovat samoja aiheita, joista Jansson puhuu sodan ajan kirjeissään 

(Westin 2013, 141–142). Kuten A.A. Milnen Nalle Puh tai Yrjö Kokon Pessi ja Illu-

sia, muumit syntyivät sodan vaikutuksesta ja näitä kaikkia teoksia yhdistää kirjoit-

tajan kaipuu turvallisesta, onnellisesta ja lapsuudesta muistuttavasta paikasta. 

Myöhemmin sotien päätyttyä Jansson otti ensimmäisen muumitarinansa käsikirjoi-

tuksen uudelleen käsittelyynsä ja vuoden 1945 loppusyksyllä ilmestyi ”Småtrollen 

och stora översvämningen”. Tässä teoksessa Muumipeikko syntyi kirjallisena 

hahmona teoksen tekstien ja kuvien kautta, mutta ajatuksena Muumi oli ollut ole-

massa jo 1930-luvulta alkaen (Westin, 2013, 147).  

Alun perin muumipeikko ei ole ollut iloinen ja mukava hahmo vaan pikemminkin se 

oli alitajunnan pelottava hahmo, pimeänolento, jonka pystyi tuntea muttei nähdä. 

Janssonin päiväkirjat kertovat hänen vierailleen ystävänsä luona, joka kertoi tari-

naa talossansa asuvasta kummituksesta, jolla oli tapana puhkua kylmää ilmaa 

hänen niskaansa. Kotiin tullessaan Jansson kertoo tunteneensa henkäyksen nis-

kassaan. ”Kauhuissani käänsin avainta niin, että se meni poikki, hyppäsin nuolena 

sänkyyn ja kuuntelin aamuun asti miten muumipeikot siirtelivät sängyn alla tohve-

leitani edestakaisin.” (Westin 2013, 149.) 
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1930-luvulla ensimmäinen muumipiirros syntyi, kun Jansson piirsi karkean kuvan 

suurinenäisestä peikosta perheensä kesäpaikan vessan seinään eräänlaisena 

vastauksena veljensä kanssa käytyyn keskusteluun Kantista.  Nimi ”Muumipeikko” 

(Mumintroll) taas on peräisin Toven Einar -enolta, joka pelotteli sisarentytärtään 

muumipeikoilla, jotka asuivat hellan takana ja puhalsivat kylmää ilmaa niskaan 

(Happonen, 2012, 104). Tove itse ei osannut kertoa, mistä alkuviite ”muumi” tar-

kalleen oli sedälleen tullut mieleen. Termillä ”muumi” voidaan tarkoittaa Muumeja, 

mutta nimitystä käytetään tarkoittamaan myös yleisesti muumihahmoja kuten esi-

merkiksi Vilijonkkia ja Hemuleita. 

Nämä kummituksenkaltaiset muumipeikkojen alkuvaiheet olivat esiintyneet Jans-

sonin varhaisissa töissä. Garm-lehteen piirretyissä pilapiirroksissa seikkaili ”Niis-

ku”, hoikka, pitkänokkainen otus, jolla oli sarvenkaltaiset korvat (samankaltainen 

muumi esiintyi myös myöhemmissä Muumi-sarjakuvissa Muumipeikon esi-isänä) 

ja joissakin nuoren Toven maalauksissa oli mukana mustia ja synkkiä muumipeik-

koja (Happonen, 2012, 106.)  

”Muumit ja suuri tuhotulva” -teoksen muumipeikot ovat muodostuneet näiden eri 

versioiden pohjalta ja ajan myötä muuttuneet pelottavista otuksista ystävällisiksi 

muumipeikoiksi, jotka tunnetaan kirjoista ja sarjakuvista. Tove Janssonin ja muu-

mien läpimurtona pidetään vuonna 1952 ilmestynyttä kuvakirjaa ”Hur gick det 

sen?” (Kuinkas sitten kävikään?), josta Jansson sai Nils Holgersson -palkinnon. 

Kuvakirjan ilmestymisen jälkeen alettiin kiinnittää enemmän huomiota myös muihin 

muumiteoksiin ja jokaisen uuden muumikirjan ilmestyminen oli kirjallinen tapaus 

(Aejmelaeus, 1994, 21.) Muumien suosioon vaikutti myös Muumi-sarjakuvan il-

mestyminen The Evening News -lehdessä vuonna 1954. Lehden levikki oli jopa 12 

miljoonaa (Kivi, 2005, 12).   

2.2 Muumien suosio 

Kuten kai kaikissa kirjallisissa mestariteoksissa myös muumeissa on jotakin lukijoi-

ta erityisesti puhuttelevaa. Se voi olla kaunis ja hassutteleva kieli, tunnistettavat ja 

omaperäiset hahmot tai kauniit kuvitukset. Muumit ovat nousseet 1940-luvulta läh-
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tien pikkuhiljaa laajemman yleisön suosioon ja tätä suosiota on ollut auttamassa 

fiksu brändäys. Muumit ovat maailmanlaajuisesti rekisteröity tavaramerkki, jota 

valvotaan hyvin tarkasti (Sillanpää 2007, 21). Valvontaa johtaa Moomin Charac-

ters Oy:n toimitusjohtaja ja Janssonin veljentytär Sophia Jansson.  

1990-luvulla muumit löivät lopullisesti läpi Suomessa Muumilaakson tarinoita tele-

visiosarjan myötä. Piirrosanimaatioiden ideamoottorina toimi Dennis Livson (1946 

– 2013). Livsonilla oli päämääränä toteuttaa lastenohjelmia, joilla olisi myös kasva-

tuksellinen tavoite. Japanissa tehdyt Muumi- piirrosanimaatiot syntyivät yhteis-

työssä Tove Janssonin veljen, Lars Janssonin kanssa. Televisiosarjaa on näytetty 

useissa maissa ja muumien suosio on sen myötä kasvanut (Kuka keksi Muumi-

maailman?, [viitattu 21.8.2014].)  

Suomessa muumit kuitenkin ovat suosituimpia ja YLE:n lastenohjelmien genre-

tuottaja kertoo, että Muumilaakson tarinoiden uusintojen kysyntä on kovaa (Ki-

vioja, 8.8.2014).  Oksan mukaan toivojien ikähaarukka on laaja ja hän uskookin, 

että muumien suosioon vaikuttaa vahva sukupolvikokemus. Kun muumit ovat teh-

neet vanhempiin lähtemättömän vaikutuksen, siirtyy se heidän mukanaan myös 

uudelle sukupolvelle.  

Livsonilla (Kuka keksi Muumimaailman?, [viitattu 21.8.2014]) oli myös ajatus pe-

rustaa Muumi-teemapuisto ja Janssonin annettua siihen suostumuksensa maail-

man toistaiseksi ainut Muumimaailma nousi Naantaliin Kailon saarelle vuonna 

1993. Muumimaailma edustaa yhtä osaa muumibrändistä. Teemapuiston toimitus-

johtaja Juha Lohikoski kertoo Mercurius-lehden haastattelussa, että Muumimaail-

malle on iso etu, että muumibrändi on tunnettu ympäri maailmaa (Sillanpää 2007, 

21-22). Hän kertoo Naantalin Muumimaailman olevan niin tunnettu ja pidetty, että 

sen arvostus ja merkitys tuntuu olevan suurempi kuin itse yritys. 

Muumit ovat hyvä esimerkki maailmalla menestyneestä suomalaisbrändistä. 

Vuonna 2013 muumit pääsivät Licensing.biz:in annual Power List:ille yhtenä kaik-

kein vaikutusvaltaisimmista brändeistä (Wahl, 16.12.2013).  Viime vuosina muu-

mien haastajaksi Suomen edustajina on syntynyt Rovion Angry Birds, joka on lois-

tava esimerkki hyvästä brändäyksestä sekä lisenssien käytöstä. Hyvä esimerkki 

lisensioinnista on myös Särkänniemen huvipuiston ja Mauri Kunnaksen yhteistyö 



15 

 

liittyen huvipuistoon rakennettuun Koiramäki-teemapuistoon. Sekä brändi että uusi 

tuote hyötyvät yhteistyöstä.  

Minna Suutarin (2014) mukaan muumibrändin ylläpitämisessä ja markkinoinnissa 

lisenssibisneksellä on keskeinen rooli. Brändi on ilmiönä kestävämpi kuin trendi ja 

lisensiointi on keino pitää yllä brändin kiinnostavuutta myös trendien vaihtuessa. 

Suutari kertoo lisenssien ideana olevan, että aineeton tuote tai sen osa on tunnis-

tettavissa myös irrotettuna sen alkuperäisestä yhteydestä ja että siihen alun perin 

liitetty maine, tarina ja arvot siirtyvät sen mukana uuteen tuotteeseen.  

Muumeja voikin löytää kaikkialta: leluista, kirjoista, vaatteista, koruista, astioista, 

liinavaatteista, tapeteista ja monesta muusta tuotteesta. Näillä muumituotteilla on 

arvoa, ne ovat jopa designia. 

 “Lisensiointibisneksemme on kokenut merkittävän kasvun viimeisen 
kymmenen vuoden aikana johtuen suurista lisenssisopimuksista 
useissa maailmakolkissa suurten yhtiöiden kuten Suzukin, Lindexin, 
Artekin, Iittalan, Samsungin ja Finlaysonin kanssa. Vuotuinen liike-
vaihto on 4,4 miljoonaa Euroa.”  Bulls International Licensing Director 
Gustav Melin (Wahl, 16.12.2013).  

Monet lisenssituotteita valmistavista yrityksistä ovat arvostettuja ja tunnettuja laa-

dukkaista tuotteistaan. Yhteys laadukkaisiin ja ikonisiin design-tuotteisiin, kuten 

esimerkiksi Arabian tai Artekin tuotteisiin, assosioi siis myös muumit arvokkaaseen 

mielikuvaan. Tämä toimii myös toisinpäin: muumin kuva vähemmän tunnetussa 

tuotteessa tuo tuotteelle lisäarvoa.  

Muumien suosioon vaikuttaa myös se, etteivät ne ole pelkästään lasten tuotteita. 

Eri muumitelevisiosarjoja on mukava katsoa lasten kanssa ja samoin muumikirjat 

mukautuvat lasten iltasadusta omaksi iloksi. Muumit ovat hyvin monimuotoisia ja 

se saattaakin olla yksi syy, miksi niin monet ovat tutustuneet muumeihin. Muumit 

voi löytää kirjoista, sarjakuvista, televisiosta, kuvakirjoista, lukuisista oheistuotteis-

ta ja jopa teatterilavaltakin. Muumeihin voi tutustua niille omistetussa teemapuis-

tossa tai museossa. Myös Janssonin taiteesta löytää viittauksia muumeihin.  

Muumitarinat ovat sukupolvia yhdistäviä ja iästä riippumatta mielenkiintoisia. Eri-

tyisesti muumisarjakuvia on kiitetty niiden kekseliäisyydestä ja moderniudesta. 

Moderniudesta kertoo se, että sarjakuvia on alettu julkaisemaan laajemmassa mit-
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takaavassa myös muualla maailmassa. Kanadalaisen sarjakuvakustantamon 

Drawn&Quarterlyn toimitusjohtaja Tom Delvin kertoi Suomen Kuvalehden haastat-

telussa muumeista tulleen heidän myydyin julkaisunsa (Mäkinen, 24.5.2009). Kus-

tantamo aloitti julkaisemisen vuonna 2006. Mäkisen mukaan myös muumi-kirjat 

ovat olleet Pohjois-Amerikassa jatkuvasti saatavilla, mutta koko sarja tullaan jul-

kaisemaan uudistettuna painoksena 2010.  

Vuonna 2008 muumisarjakuva voitti klassikkosarjakuvien sarjan Angoulême sarja-

kuvafestivaaleilla (Kokko, 30.1.2008). Sarjakuvan julkaisseen kustantamon suun-

nitelmana oli Drawn&Quarterlyn tavoin kääntää lisää muumikirjallisuutta markki-

noilleen. Arvostus ja mielenkiinto muumeja kohtaan ovat siis kasvamassa myös 

ulkomailla. Kasvaneesta kysynnästä on merkkinä myös uuden Muumipuiston 

avaaminen Japaniin vuonna 2015 (Wahl, 16.12.2013).  
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3 TIETOKANNAT 

Tässä luvussa selvennetään, mikä on tietokanta ja esitellään eri tietokantamalleja. 

3.1 Mikä on tietokanta 

Tietokanta on loogisesti yhtenäinen kokoelma jotain tietoa, jolla on jokin merkitys. 

Tietokanta rakennetaan jotakin tiettyä tarkoitusta varten ja sillä on jokin tarkoitettu 

käyttäjäryhmä. Haasion mukaan (2008, 123) tietokantojen perusominaisuuksia on 

hakutoiminto, jonka avulla tietokokonaisuudesta voidaan etsiä haluttuja tietoja eri 

hakutermien avulla. 

Tietokantoja tuotetaan erilaisiin tarkoituksiin ja ne voivat sisältönsä puolesta kes-

kittyä hyvinkin erilaisiin aihepiireihin (Alaterä & Halttunen 2002, 23). Tietokantojen 

ei tarvitse olla sähköisessä muodossa vaan niitä sitä voidaan pitää vaikkapa kynäl-

lä ja paperilla.  

Tietokannat koostuvat useista tiedostoista, jotka puolestaan taas koostuvat tietu-

eista. Tietue on määrämuotoista dataa, joka kuvaa jotain kohdetta tai eri kohteiden 

välisiä suhteita. Tietueet voivat olla rakenteellisia tai rakenteettomia. Mikäli tietue 

jakautuu määritettävissä oleviin osiin, se on rakenteinen (Alaterä & Halttunen 

2002, 15–16). Tietue sisältää yhden kuvailtavan kohteen tiedot, esimerkiksi jos 

tietue kuvaa yhtä kirjaa, sen kuvailutietoja voivat olla nimi, tekijä ja kustantaja. 

Tietue muodostuu kentistä, johon kuvailutiedot syötetään (mts, 29–30).  

Tietokantoja voidaan jaotella eri tavoilla esimerkiksi niiden rakenteen, ominaisuuk-

sien tai sisällön perusteella. Rakenteen perusteella tietokantoja voidaan jaotella 

rakenteellisiin ja tekstuaalisiin tietokantoihin sekä muihin tietokantoihin. Rakenteel-

lisissa tietokannoissa niiden tietueet ovat rakenteellisia, joka tarkoittaa sitä, että 

niiden osat voidaan määritellä tarkasti. Tekstuaaliset tietokannat muodostuvat lä-

hes kokonaan tekstistä. Muista tietokannoista esimerkkinä ovat esimerkiksi kuva-

tietokannat (Haasio 2008, 122).  
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3.1 Lähdetietokanta 

Lähdetietokannat sisältävät alkuperäisen aineiston kokonaisuudessaan. Tällaisia 

lähdetietokantoja ovat esimerkiksi erilaiset tekstitietokannat. Näissä tekstejä voivat 

olla esimerkiksi kirjat, artikkelit tai väitöskirjat, jotka ovat kokonaisuudessaan luet-

tavissa verkossa. Tällaisia tietokantoja ovat esimerkiksi useat sanomalehtien tieto-

kannat, jotka sisältävät artikkeleita kokonaisina (Haasio 2005, 13–14). Tekstitieto-

kannoissa informaatio ilmaistaan kirjaimilla.  

Lähdetietokantoja ovat myös faktatietokannat sekä esimerkiksi erilaiset kuva- ja 

multimediatietokannat. Faktatietokantoja ovat esimerkiksi tilastotietokannat, joista 

tunnetuin lienee Tilastokeskuksen tietokanta (Haasio 2005, 13).  

3.2 Korviketietokanta 

Toisin kuin lähdetietokanta, korviketietokanta ei sisällä aineistoja kokonaisina. Sen 

sijaan korviketietokannasta löytyy viite siitä, mistä kokonainen aineisto löytyy 

(Haasio 2008, 122).  Korviketietokannat voidaan jaotella viitetietokannoiksi ja ha-

kemistotietokannoiksi. Viitetietokannan viitetiedoista selviää dokumentin bibliogra-

fiset tiedot, kuten tekijä, nimeke ja kustantaja. Viitetiedot voivat sisältää myös do-

kumentin tiivistelmän, mutta kokoteksti kuitenkin on haettava alkuperäisdokumen-

tista. Viitetiedoista löytyy myös tieto siitä, mistä alkuperäisdokumentti on löydettä-

vissä.  

Korviketietokantoja ovat esimerkiksi kirjastojen aineistotietokannat. Näihin tieto-

kantoihin luetteloidaan viitetietoja kirjaston aineistoista. Näiden viitetietojen avulla 

saadaan tietoon se, mitä aineistoa kirjastossa on ja missä päin kirjastoa aineisto 

sijaitsee. Aineisto ei siis itsessään ole löydettävissä aineistotietokannasta, vaan 

sieltä löytyy tieto, missä aineisto sijaitsee (Haasio 2005, 14). Tässä opinnäytetyös-

sä rakennettavasta tietokannasta tulee myös korviketietokanta, koska se sisältää 

viitteitä aineistosta eli on viitetietokanta.  
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4. TAVOITTEET JA TIETOPERUSTA 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tavoitteet ja tietoperusta sekä avataan va-

litun tutkimusmenetelmän käyttöä. Luvussa kerrotaan myös opinnäytetyön vaiheet.  

4.1 Tutkimustehtävä 

Opinnäytetyössä muodostui kaksi selkeää tutkimusongelmaa: 

– Millaista muumiaiheista kirjallisuutta oli olemassa ja kuinka paljon? 

– Millaisia ilmaisia tietokantojen rakentamiseen soveltuvia ohjelmia ja sovel-

luksia oli olemassa ja kuinka ne soveltuisivat pienimuotoisen viitetieto-

kannan tekoon? 

Näistä kahdesta ensimmäisenä mainittu oli pääongelma ja viimeisin alaongelma. 

Osa olemassa olevasta aineistosta eli Tove ja Lars Janssonin tekemät alkuperäi-

set muumikirjat ja sarjakuvat olivat jo ennalta tiedossa, joten työn pääasiallinen 

aineistoon liittyvä tutkimus kohdistui lähinnä muumeista ja kirjailijasta itsestään 

tehtyyn tietoaineistoon. Työssä aikomuksena oli löytää niin kattavasti tietoaineis-

toa, jotta voitaisiin yleistää, kuinka paljon muumeja on eritoten Suomessa tutkittu.  

Muumitietokanta oli suunniteltu eritoten muumeista kiinnostuneille, joten oletukse-

na oli, että suurin osa käyttäjistä olisi jo ennen tietokannan käyttöä tutustunut al-

kuperäiseen muumikirjallisuuteen. Tämän vuoksi tietokannan sisällön pääpaino oli 

tietoaineistossa, jolla muumit jo tunteva pystyisi syvemmin perehtymään muumikir-

jallisuuteen. Tavoitteena oli tehdä muumeihin liittyvän aineiston löytämisestä help-

poa ja tätä kautta vaikuttaa muumitietouden levittämiseen sekä myös yleisesti lu-

kemisen innostamiseen.  

Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaisia verkkopohjaisia tietokantasovelluksia tie-

tokantojen rakentamiseen oli tarjolla. Opinnäytetyötä tehdessä kiinnitettiin huomio-

ta erityisesti siihen, kuinka tietokantasovellukset ominaisuuksiltaan soveltuisivat 

pienimuotoisen viitetietokannan tekoon.  
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Työn alkuvaiheessa saatiin selville, että tämän opinnäytetyön kaltaisia töitä oli teh-

ty aikaisemminkin. Esimerkiksi eräs Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tehty opin-

näytetyö keskittyi viitetietokannan tekoon, joka sisältäisi suomenkielistä sukupuo-

len moninaisuuteen liittyvää aineistoa (Harju, 2012, 10, 20). Opinnäytetyö antoi 

kuvaa projektin mittakaavasta ja vahvistin sen, että viitetietokannan pystyy raken-

tamaan ilmaiselle verkkopohjaiselle tietokantasovellukselle.  

Sopivan sovelluksen löytyessä tavoitteena oli konkreettisesti rakentaa tietokanta 

löydetystä muumikirjallisuudesta ja julkaista se. Valmis tietokanta oli määrä julkais-

ta Tove Jansson- seuran sivuilla, jotta se olisi tavoitellun kohderyhmän saatavilla.  

Kokonaisuudessaan tavoitteena siis oli monipuolisten tiedonhakujen tekeminen eri 

tietokantoja ja hakukoneita käyttäen ja saada aikaan kattava kokoelma muumiai-

heista kirjallisuutta sekä rakentaa kokoelmalle säilytyspaikka.  

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmäksi muodostui konstruktiivinen tutkimus-

ote, joka on tapaustutkimuksen alametodi. Tapaustutkimus taas kuuluu kvalitatiivi-

seen eli laadulliseen tutkimukseen.  

Määrälliseen tutkimukseen verrattuna laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät 

eivät ole niin tarkkavaiheisia ja laadullisessa tutkimuksessa usein korostetaankin 

tulkinnallisuutta. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tulkitsemaan ja ymmärtä-

mään tutkimusaineistoa sekä viemään ilmiön ymmärrys alkuperäistä käsitteelli-

semmälle tasolle (Ronkanen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2013, 

82-83). 

Metsämuurosen (2000, 16-18) mukaan tapaustutkimuksen muodostavat kuvaile-

van materiaalin arkistot, josta voidaan tehdä tulkintoja. Näiden tutkimusten lähtö-

kohdat ovat usein toiminnallisia ja niiden tuloksia myös sovelletaan käytännössä.  

Konstruktiivisen tutkimuksen ydinkäsite on konstruktio, jolla tarkoitetaan jotain ih-

misen luomaa artefaktia. Artefakteja voivat olla esimerkiksi mallit, suunnitelmat, 

tietojärjestelmämallit ja erilaiset kaupalliset tuotteet ja näille tunnusomaista on se, 
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että ne ovat keksittyjä ja kehitettyjä. Kehittämällä kaikesta muusta olemassa ole-

vasta poikkeavaa luodaan uusi konstruktio, joka itsessään kehittää uutta todelli-

suutta (Lukka, 2001).  

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa keskitytään usein tosielämän ongelmiin, jotka 

tahdotaan ratkaista. Tätä varten kehitetään konstruktio, joka on tarkoitettu ratkai-

semaan alkuperäinen ongelma. Tutkimukseen kuuluu oleellisesti se, että kehitet-

tyä konstruktiota toteutetaan käytännössä ja sen soveltuvuutta testataan (Lukka, 

2001). Konstruktiivisessa tutkimusotteessa siis on tarkoituksena luoda jotain uutta 

ja tarkoitustaan tukevaa ongelman ratkaisemiseksi.  

Tässä opinnäytetyössä tosielämän ongelmana oli se, että muumeihin ja Tove 

Janssoniin keskittynyt kirjallisuus oli löydettävissä hajanaisesti sijoitettuna useista 

eri tietokannoista ja sivustoista. Muumiaiheisen kirjallisuuden löytäminen oli tutki-

muksen oleellinen vaihe ja aineiston keruu tapahtui tehden tiedonhakuja valittuihin 

tietokantoihin.  Työn konstruktio oli uuden tietokannan rakentaminen, johon löydet-

ty muumikirjallisuus voitiin syöttää.  

Konstruktiivisen tutkimusotteen ideaalinen tulos on, että ongelma ratkaistaan uu-

della konstruktiolla ja että tämä ongelmanratkaisuprosessi tuottaa suuren kontri-

buution sekä käytännön että teorian näkökulmasta (Lukka, 2001).  

Muumiaiheisen kirjallisuuden ja erityisesti tietoaineiston kokoaminen samaan paik-

kaan hyödyttää tiedonetsijöitä huomattavasti. Ylipäänsä selvittämällä, millaista 

aineistoa on olemassa, selkeytetään kuvaa siitä, kuinka paljon muumeja on erito-

ten suomessa tutkittu. 

4.3 Opinnäytetyön vaiheet 

Opinnäytetyö alkoi tutkimusongelmien määrittelyllä ja tutkimusmenetelmän valin-

nalla. Teoriaosan (kappaleet 2 ja 3) valmistumisen jälkeen alettiin tehdä itse tutki-

musta. Tutkimus eteni seuraavissa vaiheissa: 

1. Tarkoitukseen soveltuvien tietokantasovellusten etsintä ja vertailu. Työssä 

käytettävän sovelluksen valinta. 
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2. Aineiston rajaus ja hakujen tekeminen.  

3. Hakutulosten analysointi.  

4. Tietokannan ominaisuuksien tarkempi määrittely ja rajaus.  

5. Kirjallisuusviitteiden syöttäminen tietokantaan.  

6. Lopputuloksen arviointi.  

Opinnäytetyö aloitettiin alustavasti tutkimalla, minkälaisia tietokantasovelluksia oli 

olemassa. Sovelluksiin, joiden katsottiin soveltuvan tarkoitukseen parhaiten, tutus-

tuttiin tarkemmin, jonka jälkeen sovellukset esiteltiin ja niistä paras valittiin käyt-

töön.   

Seuraavaksi etsittiin muumiaiheista kirjallisuutta eri hakumenetelmiä käyttäen ja 

tulokset listattiin Excel-taulukoksi, jotta niitä olisi helppo analysoida. Vaiheessa 

kolme löydettyä aineistoa analysoitiin sen perusteella, mihin tietokannan kokoel-

maan se sijoittui, lajinsa mukaan sekä julkaisuvuotensa mukaan.  

Osa vaiheista limittyi hieman keskenään ja esimerkiksi tulosten analysointi ja tieto-

kannan ominaisuuksien määrittely etenivät osittain rinnakkain. Tällöin muun mu-

assa päätettiin, että aineisto jaettaisiin tietokannassa eri kokoelmiin ja muokattiin 

sitä, mitä kuvailutietoja tietokantaan tarvittiin. Nämä päätökset vaikuttivat siihen, 

miten aineistoa analysoitiin sekä siihen, mitä tietoja Excel-taulukkoon piti kirjata.  

Samoin tietokannan ominaisuuksia määriteltiin osittain yhtä aikaa eri tietokanta-

sovellusten testaamisvaiheen kanssa. Tällöin testattiin, millaisia ominaisuuksia eri 

sovelluksiin oli ylipäätänsä mahdollista rakentaa.  

Vaiheessa viisi kaikki löydetty aineisto syötettiin rakenteeltaan valmiiseen tietokan-

taan. Tässä vaiheessa muokattiin muutamia yksityiskohtia tietokannasta ja varmis-

tettiin, että kaikki toimi kuten pitikin.  

Viimeisessä vaiheessa arvioitiin sitä, kuinka hyvin tutkimus onnistui. Tällöin myös 

lähetettiin valmis tietokanta Tove Jansson-seuralle.  
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5 AINEISTON KARTOITUS 

Tässä luvussa kerrotaan tavoista, joilla tietokantaan etsittiin muumiaiheista kirjalli-

suutta ja esitellään valittuja hakukoneita sekä lopuksi avataan hauilla saatuja tu-

loksia. 

5.1 Aineiston rajaus 

Koska työn alkuvaiheessa nimitys ”muumitietokanta” aiheutti hämmennystä sen 

sisällöstä, katsottiin parhaaksi määritellä sen sisältö mahdollisimman tarkasti. Tie-

tokanta tuli keskittymään ainoastaan muumiaiheiseen kirjallisuuteen, joten erilaiset 

muumien oheistuotteet, kuten esimerkiksi muumimukit tai keräilykortit, eivät kuulu-

neet siihen.  

Tietokannan oli tarkoitus sisältää alkuperäisten muumikirjojen ja muumisarjakuvien 

lisäksi myös muuta muumiaiheista kirjallisuutta. Muuta kirjallisuutta olivat esimer-

kiksi muumeja tai Tove Janssonia käsittelevät tietokirjat ja elämäkerrat, muumiop-

paat, väitöskirjat ja opinnäytetyöt. Tietokanta tuli myös sisältämään muumien li-

säksi Tove Janssonin muita kirjallisia teoksia sekä Lars Janssonin tekemiä muu-

misarjakuvia.  

Muumikirjoista ja muumisarjakuvista puhuttaessa tarkoitettiin aina alkuperäisiä 

Tove Janssonin kirjoittamia muumikirjoja ja kuvakirjoja sekä Toven että Lars Jans-

sonin käsikirjoittamia ja piirtämiä muumisarjakuvia. Näin ollen esimerkiksi 1990-

luvun alussa julkaistujen Muumi-lehtien ei katsottu kuuluvan tietokantaan, vaikka 

ne osin perustuivatkin alkuperäisiin muumitarinoihin.  

Tietokannan suunnitteluprosessin edetessä päätettiin, että kaikki muiden kuin To-

ve Janssonin tai Lars Janssonin tekemät fiktiiviset teokset, jotka kuitenkin pohjau-

tuvat muumeihin, jäisivät pois tietokannasta.  Muumitietokanta oli suunnattu ni-

menomaan alkuperäisistä muumeista ja niiden tekijästä kiinnostuneille, joten eri-

laiset lisenssituotteet kuten Muumi-lehti tai muut muiden ideoimat muumitarinat 

eivät täyttäneet kriteereitä.  
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Myös artikkelit rajattiin ulos tietokannasta aikarajan vuoksi.  Eri kokoomateokset, 

joista löytyi muumeja tai Tove Janssonia koskevaa materiaalia, pyrittiin kuitenkin 

ottamaan mukaan tietokantaan. Tove Janssonin muihin kuin muumiteoksiin sekä 

hänen kuvataiteilijauraansa liittyvää aineistoa oli löydettävissä, mutta koska ne 

eivät liittyneet välttämättä suoraan muumeihin, ne jäivät muumitietokannasta pois. 

Tällainen Janssonin uraan liittyvä aineisto oli kuitenkin mielenkiintoista ja näkisin, 

että tulevaisuudessa myös muuta kuin muumeihin liittyvää aineistoa voitaisiin liit-

tää tietokantaan. Ulosrajatun aineiston mahdollisuuksia tulla liitetyksi tietokantaan 

pohdittiin luvussa 7.1. 

Tarkoituksena oli rajata aineistonetsintää suomen-, ruotsin- sekä englanninkieli-

seen aineistoon. Koska muumit ovat tunnetuimpia Pohjoismaissa, haluttiin keskit-

tyä pohjoismaiseen aineistoon, sillä sitä uskottiin löytyvän eniten. Antaakseen ku-

vaa muumien tunnettavuudesta muualla maailmassa, mukaan otettiin myös eng-

lanninkielistä aineistoa.  Esimerkiksi japaninkielistä aineistoa olisi oletettavasti ollut 

löydettävissä, mutta kielimuurin vuoksi se olisi ollut mahdotonta löytää. Oletettiin, 

että suomi, ruotsi ja englanti olivat myös tietokannan tulevien käyttäjien kannalta 

oleellisimmat kielet.  

5.2 Hakumenetelmät 

Tarkoituksena oli hakea muumikirjallisuutta eli muumeihin liittyvää kirjallisuutta 

erilaisia hakukoneita ja hakumenetelmiä käyttäen. Aineistoa haettiin eri aineistotie-

tokannoista kuten Seinäjoen ammattikorkeakoulun PLARIista, Pirkanmaan yleis-

ten kirjastojen kirjastoverkko PIKIstä, Finnasta sekä pääkaupunkiseudun yleisten 

kirjastojen kirjastoverkko HELMETistä.  

Hakuja tehtiin myös Lastenkirjainstituutin (entinen Suomen Nuorisokirjallisuuden 

Instituutti) tutkimushaku-tietokantaan ja muumeihin liittyvät Tampereen taidemu-

seon julkaisut etsittiin taidemuseon verkkosivuilta. Avuksi käytettiin myös Fennicaa 

eli kansallisarkiston ylläpitämää suomalaisen julkaisutuotannon luetteloa. Se sisäl-

tää tiedot myös ulkomailla ilmestyneistä kirjoista, joiden tekijä on suomalainen tai 



25 

 

jotka koskevat suomea. Väitöskirjoja ja opinnäytetöitä etsittiin Theseusksesta ja 

Doriasta.  

Muumit ovat kansainvälisesti tunnettuja, joten oli hyvä yrittää löytää myös englan-

ninkielistä aineistoa. Englanniksi odotettiin löytyvän lähinnä tutkimuksia sekä opin-

näytetöitä, koska lehtiartikkelit rajattiin pois. Englanninkielisen aineiston löytämi-

seen käytettiin apuna British Libraryn tietokantaa, Kongressin kirjaston tietokantaa 

sekä WorldCatia.  

Ruotsinkielistä aineistoa uskottiin löytyvät runsaasti, olihan Jansson suomenruot-

salainen ja yhteisen pohjoismaisen lastenkirjallisuuskulttuurin vaikuttajia. Ruotsin-

kielisen aineiston hauissa käytettiin Ruotsin korkeakoulu- ja tutkimuskirjastojen 

kirjastoverkko LIBRISistä sekä Tukholman kaupunginkirjaston tietokantaa.  

Opinnäytetyön ensimmäisiä kappaleita kirjoitettaessa huomattiin, että muutamissa 

lähdemateriaalina käytettävissä teoksissa, muun muassa Boel Westinin teoksessa 

”Tove Jansson - sanat, kuvat, elämä”, oli kattavat listat Tove Janssonin teoksista 

lähdeluettelona. Listattuna oli Janssonin muumikirjallisuuden lisäksi myös hänen 

muu tuotantonsa sekä sarjakuvaluettelot julkaisuvuosineen, julkaisijoineen ja 

suomentajineen. Näitä valmiita listoja aiottiin käyttää hyväksi aineiston keruussa. 

Hakusanoina käytettiin pääasiassa sanoja ”Muumi”, ”Moomin”, ”Mumin” ja ”Tove 

Jansson”. Käytettävästä tietokannasta riippuen voitiin käyttää myös muita hakusa-

noja, esimerkiksi PIKI ehdotti hakuja tehdessä erilaisia sanoja ja näitä tarjottuja 

oikopolkuja käytettiin. Jokaiseen tietokantaan, paitsi ulkomaalaisiin, tehtiin hakuja 

kaikilla kielillä.  

5.3 Tulokset 

Hauissa ongelmaksi muodostui se, että joidenkin kirjastojen tietokannoissa teos-

ten kuvailu oli varsin summittaista eikä esimerkiksi teoksen alkuperäistä nimeä 

saatu selville. Tämän vuoksi muutamien teosten suhteen saattoi tulla päällekkäi-

syyksiä, kun sama teos syötettiin tietokantaan kahdesti, alkuperäiskielellä sekä 

suomennoksena. Myöskään alkuperäisiä julkaisuvuosia ei kaikkiin teoksiin löyty-
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nyt, mutta suurimpaan osaan aineistosta pystyin etsimään oikeat julkaisuvuodet 

kansallisbibliografiasta.  

Väitöskirjojen ja opinnäytetöiden kanssa ongelmaksi muodostui niiden kuvailutieto-

jen vähyys. Suurin osa töistä löytyi Lastenkirjainstituutin tietokannasta ja osan jul-

kaisuvuodet eivät olleet tiedossa. Myös työt, joissa ei ollut kaikkia kuvailutietoja 

tiedossa, otettiin mukaan tietokantaan, koska ne kertoivat osaltaan siitä, kuinka 

paljon muumikirjallisuutta oli tutkittu.  

Eri kokoomateoksia löytyi jonkin verran. Muumikirjoista on tehty useita tieto- ja 

juhlakirjoja, joissa samat tarinat esiintyvät. Samoin löytyneissä kokoomateoksissa 

saattaa olla samoja tutkielmia ja artikkeleita kuin muissa luetteloiduissa teoksissa. 

Osittain samaa aineistoa siis voi esiintyä Muumitietokannassa eri kansissa. Tämä 

kuitenkin oli oletettavissa eikä ollut ongelma, sillä tarkoituksena oli kerätä kaikki 

muumiaiheinen kirjallisuus samaan paikkaan huolimatta siitä, oliko sama tarina jo 

kerran mainittu muissa teoksissa.  

Hakujen tulokset listattiin Excel-taulukoksi, jotta niitä olisi helppo analysoida. Tau-

lukkoon kirjattiin samat kuvailutiedot, jotka määriteltiin käytettäväksi Muumitieto-

kannassa. Kuvailutietojen lisäksi kirjattiin se, mihin kokoelmaan teos kuului. Kuvai-

lutiedoista ja kokoelmista kerrotaan lisää alaluvussa 6.4. Kriteerinä oli ottaa tieto-

kantaan vain kirjoja sekä opinnäytetöitä. Tampereen taidemuseon julkaisuista ei 

aina ollut varma, oliko kyseessä kirja vai näyttelyjulkaisu, mutta koska ne joka ta-

pauksessa sisälsivät muumiaiheista tietoa, ne otettiin mukaan.  

Aineistoa löytyi yhteensä 180 nimekettä.  Suomenkielistä aineistoa kokonaismää-

rästä oli odotetusti suurin osa eli peräti 74 % (134 nimekettä). Ruotsinkielistä ai-

neistoa löytyi vähemmän kuin oli odotettu eli 17 % (30 nimekettä). Englanninkielis-

tä aineistoa löytyi 9 % (16 nimekettä). Vieraskielisen aineiston määrä oli odotettua 

vähäisempi, mutta jakautuminen meni odotetusti: suomen-, ja ruotsinkielistä ai-

neistoa oli eniten ja englanninkielistä näihin kahteen verrattuna hyvin pieni osa.   

Aineisto voitiin jakaa suoraan tietokirjallisuudeksi ja kaunokirjallisuudeksi, mutta 

havainnollistaakseni tarkemmin minkälaista aineistoa hauissa löytyi jaoin aineistoa 

edelleen tarkemmin rajatuiksi kokonaisuuksiksi. Tietokirjallisuutta koko aineistosta 

oli 70 % eli 126 nimekettä ja kaunokirjallisuutta oli 30 % eli 54 nimekettä. Kauno-
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kirjallisuutta edusti tietokannassa Tove Janssonin alkuperäinen muumikirjallisuus 

sekä hänen muut kaunokirjalliset teoksensa. Kaunokirjallisuuteen laskettiin myös 

Tove ja Lars Janssonin tekemät sarjakuvat.  

Löydettyjä ja Muumitietokantaan syötettyjä teoksia voi tarkastella liitteessä 2.  

5.3.1 Aineiston jakautuminen kokoelmittain 

Kuviosta 1 näkyy, kuinka löydetty aineisto jakautui Muumitietokannan kokoelmiin 

eli kaunokirjallisuuteen, tietokirjallisuuteen sekä sarjakuviin. Aineiston kokonais-

määrästä 70 % eli 126 nimekettä oli tietokirjallisuutta. Oli odotettua, että tietokirjal-

lisuus muodostaisi suurimman osan tietokannasta, sillä alkuperäistä Tove Jansso-

nin kaunokirjallisuutta sekä sarjakuvia, jotka muodostivat suurimman osan kauno-

kirjallisuudesta, oli olemassa vain ennalta tiedetty rajattu määrä.  

Seuraavaksi suurimman osan Muumitietokannan aineistosta muodosti kaunokirjal-

lisuus, jota löytyi 21 % kokonaismäärästä eli 37 nimekettä. Vaikka alkuperäistä 

muumikirjallisuutta oli tiedettävästi olemassa rajattu määrä, muumikirjojen pohjalta 

luotua ja niitä sisältäviä teoksia oli Janssonin tuotannon loppumisen jälkeen jul-

kaistu. Oli siis odotettua, että erilaisia muumiaiheisia kokoomateoksia ja muuta 

muumikirjallisuutta sisältävää kaunokirjallisuutta löytyi alkuperäisten teosten lisäk-

si.   

Sarjakuvia koko aineistosta oli 9 % eli 17 nimekettä. Sarjakuvien määrä oli odotet-

tavissa, sillä Muumitietokantaan hyväksyttiin vain alkuperäiset Tove ja Lars Jans-

sonin tekemät sarjakuvat, joita oli olemassa rajattu määrä. Muutamien teosten 

kohdalla oli päällekkäisyyksiä niiden sisältämistä tarinoista, sillä tietokantaan otet-

tiin mukaan kahta eri sarjaa. Vuodesta 2008 asti oli julkaistu sarjaa nimeltä ”Muu-

mit: klassikkosarjakuvat”, jonka seitsemän osaa sisälsi Tove Janssonin piirtämiä 

muumisarjakuvia. Toisen mukaan ottamani sarjakuvasarjan ”Muumi” osat sisältä-

vät samat Tove Janssonin tekemät sarjakuvat, mutta näiden lisäksi myös Lars 

Janssonin tekemät muumisarjakuvat.  
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Kuvio 1 Kokonaisaineiston jakautuminen Muumitietokannassa käytettyjen 
kokoelmien mukaan. 

5.3.2 Kaunokirjallisuuden määrä ja jakautuminen 

Kaunokirjallisuuden jakautumista esitellään kuviossa 2. Kaunokirjallisuutta ja sar-

jakuvia kokonaismäärästä oli 30 % eli 54 nimekettä ja tämä määrä jakautui vielä 

kolmeen selkeästi erottuvaan osaan.  

Suurimman osan muodosti alkuperäinen muumikirjallisuus eli Tove Janssonin 

Muumeista kirjoittama kaunokirjallisuus, kuvakirjat sekä hänen ja Lars Janssonin 

ideoimat muumisarjakuvat. Alkuperäisen muumikirjallisuuden osa kaunokirjallisuu-

den kokonaismäärästä oli 57 % eli 31 nimekettä. Alkuperäisen muumikirjallisuuden 

suuri määrä oli odotettavissa samoin kuin Toven muun kirjallisuuden määrä.  

Pienimmän osan kaunokirjallisuuden jakautumisesta muodosti Tove Janssonin 

muu kirjallisuus. Tällä tarkoitettiin Janssonin tekemää kaunokirjallisuutta, joka ei 

kuitenkaan ollut muumikirjallisuutta. Tätä aineistoa oli 19 % eli 10 nimekettä.  

Muun kaunokirjallisuuden osa kaunokirjallisesta aineistosta oli 24 % eli 13 nime-

kettä. Muuta löydettyä kaunokirjallisuutta olivat muun muassa Muumiaiheiset ko-

koomateokset, joista löytyi alkuperäisiä muumitarinoita tai osia niistä sekä runo- ja 

mietelausekirjat. 13 nimekettä oli odotettua vähemmän, mutta aineiston pientä 

määrää perusteli se, että tietokannasta jätettiin pois kaikki se kaunokirjallisuus, 
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joka ei suurimmaksi osaksi sisältänyt pelkästään alkuperäistä muumikirjallisuutta. 

Muumiaiheisia oheistuotteita huomattiin olevan olemassa myös kirjallisuuden pii-

rissä paljon, mutta näiden kohdalla katsottiin niiden sisällön olevan liian kaukana 

aineistolle laadituista kriteereistä. Tällaisesta pois jääneestä kirjallisuudesta esi-

merkkinä Muumimamman keittokirja, jonka ainoa yhteys alkuperäisiin muumeihin 

oli sen kuvitus.  

 

Kuvio 2 Löydetyn kaunokirjallisuuden jakautuminen. 

5.3.3 Tietokirjallisuuden määrä ja jakautuminen 

Suurin osa (70 %) Muumitietokannan sisällöstä oli tietokirjallisuutta. Tietokirjalli-

suus jaettiin neljään lajiin. Kuviosta 3 tulee ilmi, että kokoomateoksia oli 21 % eli 

26 nimekettä kaikesta tietokirjallisuudesta. Näitä olivat esimerkiksi teokset, joissa 

esiteltiin Janssonin lisäksi eri kirjailijoita sekä teokset, joissa käsiteltiin muumien 

lisäksi eri kirjailijoiden teoksia. Joka teoksen kohdalla ei voitu olla varma siitä, 

kuinka kattavasti kukin teos muumeja tai kirjailijaa käsitteli, joten tällaisia kokoo-

mateoksia otettiin mukaan harkintaa käyttäen. Tämän vuoksi uskon, että tämän-

kaltaisia teoksia olisi löydettävissä vielä enemmänkin, kuin mitä Muumitietokan-

taan otettiin. 

22 % eli 28 nimekettä tietoaineistosta oli opinnäytetöitä ja väitöskirjoja. Tätä ai-

neistoa löytyi odotettua enemmän, sillä Lastenkirjainstituutin tietokannasta löytyi 
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paljon teoksia, joita ei Theseuksessa tai Doriassa ollut löydettävissä. Töistä suurin 

osa eli 14 kappaletta oli suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä töitä oli yhdeksän kappa-

letta. Ruotsinkielisistä töistä suurin osa oli suomessa tehtyjä.  Kaikista opinnäyte-

töistä vain neljä oli englanninkielisiä, mikä ei sinänsä ollut yllättävää, sillä muumit 

ovat kiinnostaneet tutkijoita eniten juuri Pohjoismaissa.  

Tampereen taidemuseon julkaisut eriteltiin muusta aineistosta, koska osa julkai-

suista oli todennäköisesti näyttelyjulkaisuja ja osa taas museon tekemiä tutkimuk-

sia Tampereen Taidemuseon Muumilaakson kokoelmista. Koska näyttelyjulkaisut 

olivat selkeästi oma ryhmänsä aineistossa, mutta niitä oli vaikea erottaa muusta 

museon julkaisemasta materiaalista, kerättiin kaikki julkaisut omaksi osiokseen. 13 

% eli 16 nimekettä tietoaineistosta oli taidemuseon julkaisuja. Tampereen taide-

museon Muumilaakso on toiminut jo vuodesta 1987, joten erilaisen näyttely- ja 

muun materiaalin määrä oli odotettavissa (Kokoelmat, [viitattu 14.11.2014]).  

Muuta tietokirjallisuutta oli suurin osa tietoaineisosta. Määrittelemättömän tietoai-

neiston määrä oli 44 % eli 56 nimekettä kokonaismäärästä. Muuta tietokirjallisuutta 

olivat yksittäiset teokset, joissa käsiteltiin ainoastaan Tove Janssonia kirjailijana tai 

lastenkirjakuvittajana sekä teokset, joissa pääasiana oli muumikirjallisuuden tutki-

mus. Tähän osioon kuuluivat myös teokset, joissa käsiteltiin muumeja tai Jansso-

nin muita töitä osana muuta kokonaisuutta sekä erilaiset muumioppaat, joissa esi-

teltiin muumikirjojen hahmoja ja maailmaa.  
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Kuvio 3 Löydetyn tietokirjallisuuden jakautuminen. 

5.3.4 Aineiston jakautuminen vuosittain 

Kuviossa 4 tarkastellaan sitä, kuinka aineisto oli jakautunut julkaisuvuosiensa mu-

kaan. 7 % aineistosta oli julkaistu 1930–1960. Tältä ajalta kaikki aineisto oli alku-

peräistä muumikirjallisuutta. Tietokirjallisuuden puuttuminen tältä ajanjaksolta oli 

odotettua sillä vuosisadan puolessa välissä Muumit olivat vasta aloittamassa mat-

kaansa suosioon. Vuonna 1954 alkoi Muumien kansainvälinen menestys, kun 

Muumit haluttiin aikuisille tarkoitettuun sarjakuvaan The Evening News-lehteen 

Englantiin (Kivi, 2005, 12). Tällä ajanjaksolla julkaistiinkin kaikki Tove Janssonin 

muumisarjakuvat.  Tove piirsi sarjakuvaa vuoteen 1959 asti ja siitä jatkoi hänen 

veljensä Lars vuoteen 1974. Vuodesta 1959 lähtien alkoi ilmestyä myös Muumi- 

televisiosarjoja sekä Muumi-näytelmiä (Historia, [viitattu 20.11.2014]). 

Näinä vuosikymmeninä Muumit olivat siis saaneet huomiota sekä kansainvälisesti 

että kotimaassaan ja ensimmäinen löydetty muumikirjallisuuteen keskittyvä tieto-

aineisto olikin vuodelta 1967. Oletettavasti aineistoa on kuitenkin voitu julkaista 

myös aikaisemmin, mutta tässä tutkimuksessa hakuihin käytetyissä tietokannoissa 

ne eivät tulleet vastaan.  
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1960–1990 julkaistiin toiseksi eniten löydettyä aineistoa eli 27 % kokonaismääräs-

tä. Tuona aikana molemmat Janssonin sisarukset olivat vielä tuotteliaita ja 1960-

luvulla ja siitä eteenpäin julkaistiinkin vielä muutamia muumikirjoja, kuvakirjoja, 

muumisarjakuvia ja Tove Janssonin muita teoksia. Vuodesta 1986 eteenpäin 

myös Tampereen taidemuseon Muumilaakso oli julkaissut muumiaiheisia julkaisu-

ja.   

Eniten aineistoa, 64 %, löytyi vuosilta 1990–2014. Aineiston määrää voi perustella 

Muumien uudella tulemisella, joka alkoi juuri 1990-luvulla ja jonka jälkeen Muu-

meihin liittyvää aineistoa alettiin julkaista enemmän mielenkiinnon kasvaessa. Täs-

tä kertoo myös se, että löytämistäni opinnäytetöitä ja väitöskirjoista suurin osa oli 

julkaistu vuoden 1990 jälkeen.  

2 % eli kolmessa nimekkeessä aineistosta ei julkaisuvuotta ollut saatavilla.  

 

Kuvio 4 Aineiston jakautuminen julkaisuvuosien mukaan. 
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6 TIETOKANNAN SUUNNITTELU 

Tässä luvussa kerrotaan tietokannan suunnittelun prosessista. Luvussa kerrotaan 

tietokannalle asetetuista kriteereistä sekä esitellään käyttötarkoitukseen mahdolli-

sesti sopivia tietokantasovelluksia vertaillen. Lopuksi kerrotaan enemmän valittuun 

sovellukseen suunnitelluista ominaisuuksista. 

6.1 Kriteerit 

Päätettiin, että ohjelman tuli olla helppokäyttöinen ja helppotajuinen, jottei käytön 

opettelemiseen menisi liiaksi aikaa. Ohjelmassa tulisi olla riittävä ohjeistus niin, 

että mikäli ongelmia syntyisi, ei vastauksia tarvitsisi kysellä sovellusten ylläpitäjiltä 

erikseen ja vastauksia odotella. Paras ohjelma olisi niin selkeä käyttää, että sen 

voisi oppia myös ilman, että ohjeiden tutkimiseen tarvitsisi käyttää aikaa ollenkaan. 

Näin säästyisi aikaa ja ohjeita tarvitsisi tutkia pelkästään mahdollisissa ongelmati-

lanteissa. Kriteereistä oleellisin oli se, että tietokantasovelluksen tuli olla ilmainen, 

koska tietokannalle ei ollut rahoitusta. 

Koska aikaisempaa kokemusta tietokannan alusta asti rakentamisesta ohjelmoin-

tikieltä käyttäen ei ollut, päätettiin, että ohjelman tulisi olla verkkopohjainen, jottei 

rakentamiseen menisi liiaksi aikaa. Tietokanta oli tarkoitus sen valmistuessa jul-

kaista Internetissä käyttäjien saataville, joten käytettävässä ohjelmassa tuli olla 

siihen mahdollisuus ilman, että täytyisi käyttää erillistä rajapintasovellusta.  

Ohjelman tuli olla julkaisemista varten selkeän näköinen ja siisti. Tietokantaan syö-

tettäviin kuvailutietoihin kuului myös asiasanasto. Joissakin sovelluksissa ei ollut 

mahdollista lisätä yhteen kuvailukenttään useita sanoja. Esimerkiksi kun hakua 

tehtiin usealla sanalla, sovellus ei tunnistanut jokaista teosta, jonka asiasanastos-

sa esiintyi hakuehtojen sanat. Tämän takia täytyi löytää ohjelma, jossa yhteen ku-

vailukenttään pystyisi syöttämään useamman sanan ja hakiessa ohjelma löytäisi 

jokaisen teoksen, jossa jokainen hakusana esiintyi.  

Ohjelmassa tuli myös olla mahdollisuus lisätä siihen rajattomasti tietueita. Mikäli 

sellaista mahdollisuutta ei ilmaisversioissa ollut, määriteltiin, että tietokannassa tuli 
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olla mahdollisimman paljon tilaa kirjallisuusviitteiden esittämiseen. Useimmissa 

ilmaisversioissa tilaa sisällölle oli annettu noin 3-5 GB.  

6.2 Lähtökohdat 

Tässä alaluvussa tarkoituksena oli vertailla löydettyjä sovelluksia ja ohjelmia, jotka 

soveltuisivat tietokannan tekoon. Muutamia sopivia verkkosovelluksia löytyi, joista 

myöhemmin tarkemmin esittelemäni Grubba, Sodadb ja LibraryThing huomattiin 

parhaiten tarkoitukseen soveltuviksi.  

Tarkoituksena oli löytää ensisijaisesti verkkopohjainen sovellus, joten ladattavat 

ohjelmistot, kuten esimerkiksi PrettyLib, rajautuivat aika nopeasti pois. Näiden oh-

jelmistojen hylkäämiseen liittyi myös niiden hinta.  

Tietokantasovelluksen etsintä aloitettiin tekemällä yksinkertaisia Google-hakuja 

pääasiallisina hakusanoina ”free database” ja ”online database”. Tuloksista löytyi 

monia yksittäisiä sovelluksia, mutta myös sivustoja, joissa erilaisia tietokantasovel-

luksia oli listattuna. Sovellusten taso oli vaihtelevaa ja tähän työhön valittiin omas-

ta mielestäni luotettavimmat löydetyt sovellukset. 

Vertailu aloitettiin tutustumalla tarkasti sovellusten etusivuihin ja apu-osioihin, jotta 

saataisiin hyvä kuvan siitä, miten sovellus toimii ja jotta voitaisiin päätellä sen so-

veltuvuus Muumitietokannaksi aikaisemmin määriteltyjen kriteereiden avulla. Tä-

män jälkeen tehtiin mahdollisesti käyttöä varten tarvittavat käyttäjätilit ja alettiin 

tutustua itse sovelluksen käyttöön. Suurin osa sovelluksista oli sen verran yksin-

kertaisia, että niiden perustoiminnot pystyttiin päättelemään hetkessä. Eniten apua 

tarvittiin ulkoasujen muokkaukseen sekä tietokannan julkaisuun liittyen.  

Julkaisun testaamisessa käytettiin apuna tarkoitukseen tehtyä väliaikaista yksityis-

tä kotisivua, johon linkitettiin kokeiluja tietokannoista ja testattiin miltä julkaistut 

tietokannat näyttivät käyttäjänäkökulmasta.  

Jokaiseen tietokantaan rakennettiin samanlainen rakenne ja syötettiin muutamia 

tietoja, jotta voitaisiin testata, kuinka tiedot näkyivät eritoten käyttäjäversiossa. Eri-

tyisesti kiinnitettiin huomiota siihen, miten kussakin sovelluksessa pystyi lisää-
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mään asiasanastoa. Tietokannan ominaisuuksia, joista kerrotaan luvussa 6.4, tes-

tattiin ja suunniteltiin samalla kun sovelluksiin tutustuttiin. Hakumahdollisuuksia 

alettiin testata kun tietokantoihin oli syötetty muutamia kuvailutietoja. Hakumahdol-

lisuudet vaihtelivat sovellusten välillä paljon, mutta jokaisessa ne olivat toimivat. 

LibraryThing loisti tässä tarkoituksessa erityisesti hakuihin tarkoitetulla selkeällä 

ohjeistuksella.  

6.2.1 Grubba 

Grubba oli täysin verkkopohjainen tietokantaohjelma. Koska se toimi täysin ver-

kossa, se oli ideaali Muumitietokannan kannalta. Grubba:a pystyi käyttämään mis-

sä tahansa ja miltä tahansa koneelta kunhan siinä oli Internet yhteys. Tämä teki 

tietokannan tarkastelusta ja käytöstä erittäin vaivatonta ja koska Grubba:a ei tar-

vinnut asentaa omalle koneelle, sitä pystyi käyttämään kuka tahansa. Mikäli Tove 

Jansson-seura haluaisi tulevaisuudessa jatkaa tietokannan täyttämistä, se onnis-

tuisi helposti vain jakamalla Muumitietokantaan käyttöoikeudet.  

Koska Grubba toimi jo verkossa, ei erillistä www-liittymää tarvittu. Tietokantaa 

muokattiin käyttäjänimen ja salasanan takana ja kun se oli valmis, sen pystyi jul-

kaisemaan esimerkiksi kotisivuilla. Tietokanta oli mahdollista saada kotisivuille, 

tässä tapauksessa Tove Jansson-seuran kotisivuille, joko linkkinä, joka aukesi 

uuteen selaimeen tai kokonaisuudessaan näkymään kotisivuilla omana sivunaan.  

Kun tietokanta oli julkaistu, sen käyttäjille oli mahdollista määritellä eri käyttöoi-

keuksia. Käyttäjille voitiin antaa lupa joko vain tarkastella tietokannan sisältöä tai 

lupa myös muokata sitä. Muumitietokannassa käyttöoikeudet annettaisiin vain tar-

kasteluun, mutta ylläpitoon jaettaisiin myös muokkausoikeudet. Ylläpitäjiä pystyi 

määrittelemään useita.   

Grubba:n perusversio oli täysin ilmainen, mutta halutessaan käytöstä sai lahjoittaa 

pienen summan sivuston kehittämiseen. Grubba tarjosi maksua vastaan erilaisia 

palveluja ja useampia käyttömahdollisuuksia, mutta niitä ei nähty tarpeelliseksi 

työn kannalta.  
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Grubba tarjosi uusille käyttäjilleen käytön opetusmateriaalia riittävästi, ohjeet olivat 

selkeät ja helppolukuiset ja sivuston ylläpitäjille oli mahdollista ongelmatilanteissa 

lähettää kysymyksiä ja saada henkilökohtaista opastusta. Käyttö onnistui myös 

maalaisjärjellä päättelemällä eikä ohjeita tarvittu oikeastaan kuin valmiin tietokan-

nan julkaisuun. Käyttö vaati hyvää englanninkielentaitoa, koska palvelua ei ollut 

mahdollista saada suomenkielellä.  

Hakutoiminnot olivat tarkoitukseen sopivat ja yksinkertaiset, mutta mikäli kentässä, 

johon haku kohdistui, oli useampi kuin yksi sana, haku onnistui vain käyttämällä 

”equal with wild cards”- rajausta. Tästä ominaisuudesta ei periaatteessa olisi ollut 

paljoa haittaa hakutoimintojen onnistuneelle käytölle, mutta katsottiin, että nimitys 

”equal with wild cards” oli epäselvä eikä tavallinen tietokannan käyttäjä sitä välttä-

mättä ymmärtäisi käyttää.  

Ongelmana Grubba:ssa oli se, ettei valmista tietokantaa pystynyt suoraan linkittä-

mään kotisivuille käyttäjien nähtäväksi, vaan ylläpitäjän täytyi kirjata jokaiselle 

käyttäjälle omat tunnukset Grubba:aan ja samalla määritellä, mitä uusi käyttäjä sai 

tietokannalle tehdä. Käyttäjälle voitiin joko antaa luvat vain tarkastella tietokantaa 

ja tehdä hakuja tai lupa myös muokata tietokantaa. Ominaisuus oli siitä kätevä, 

että uusia ylläpitäjiä oli mahdollista lisätä helposti. Kuitenkin tietokannan julkaisu 

Grubba:lla koettiin vaikeaksi, koska mikäli Muumitietokanta tulisi Tove Jansson-

seuran kotisivuille, täytyisi jokaiselle jäsenelle avata omat tunnukset sivustolle. 

Epäiltiin, että käyttäjien kynnys käyttää tietokantaa kasvaisi kun sen käyttämiseen 

tarvitsisi opetella uuden ehkä ennestään tuntemattoman sivuston käyttö sekä 

muistaa omat käyttäjätunnukset ja salasanat.   

Hyvä ominaisuus oli, että tietokanta oli SSL suojattu eli yhteys käyttäjän www-

selainohjelman ja www-palvelimen välillä oli vahvasti salattu. Näin ulkopuoliset 

tarkkailijat eivät pystyneet näkemään tietoja yhteyttä seuraamalla (SSL-suojaus, 

[viitattu 18.11.2014]).  

Miinusta Grubba sai myös siitä, että etusivun näkymää ei saanut muokattua siten, 

että siinä näkyisi kaikki tietokannan kuvailutietojen kentät. Etusivulla sai näkymään 

vain yhden kuvailukentän lomakkeesta, työn kokeiluversiossa tämä kenttä oli ”teki-

jä”. Etusivulla näkyi siis lista kaikkien tietokantaan syötettyjen tietueiden ”tekijä”-
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kuvailukentästä ja lisää tietoja kyseisestä tietueesta sai vasta klikkaamalla tietueen 

auki. Etusivun näkymä koettiin epäselväksi, kun nähtävillä oli ainoastaan lista ni-

miä.  

Lisäksi tutustumiskauden aikana Grubba oli poistanut joitakin ominaisuuksia käy-

töstä ongelmien takia ja tämän vuoksi lahjoituksilla ylläpidettävä sovellus ei valitet-

tavasti tuntunut täysin luotettavalta ratkaisulta.  

6.2.2 Sodadb 

Sodadb oli verkkopohjainen sovellusohjelma, jota tarjottiin pääasiassa erilaisten 

tietokantojen tekoon. Ohjelmassa oli olemassa valmiita pohjia erilaisille tarkoituk-

sille kuten esimerkiksi kirjojen tai yhteystietojen listaamiseen. Sodadb oli ilmainen, 

mutta siihen oli mahdollista ostaa ylimääräisiä ominaisuuksia pientä maksua vas-

taan.  

Sodadb:iin oli mahdollista tehdä rajaton määrä käyttäjätilejä ja tietokantoja, mutta 

se ei kuitenkaan vaatinut rekisteröitymistä. Sodadb:n tietokantoihin oli mahdollista 

lisätä maksimissaan 10 000 nimekettä, minkä uskottiin riittävät Muumitietokannan 

tarpeisiin hyvin.  

Ohjelma toimi niin, että tietokannasta luotiin salainen URL-osoite, jolla päästiin 

tietokannan muokkaustilaan. Käyttö ei siis vaatinut rekisteröitymistä, vaan käyt-

töön riitti se, että tiedettiin salainen verkko-osoite.  Mutta vaikka Sodadb:iin ei tar-

vinnut luoda käyttäjätiliä, tarvittiin tietokannan käyttöön kuitenkin jonkinlainen hen-

kilöllisyyden varmistus, jotta tietokanta olisi turvattu. Tämän takia ensimmäistä ker-

taa tietokantaa tehdessä ohjelma pyysi käyttäjältä sähköpostiosoitetta, johon sa-

lainen osoite lähetettiin ja tällä sähköpostiosoitetta pyydettiin varmistukseksi joka 

kerta kun salaisen osoitteen kautta kirjauduttiin tietokantaan.  

Tietokanta oli mahdollista julkaista, jolloin saatiin jälleen uusi linkki tietokannan 

käyttäjätilaan. Julkaistuun tietokantaan pystyi määrittelemään ne tavat, joilla käyt-

täjät voivat käyttää tietokantaa. Käyttäjille pystyi antamaan samat oikeudet tieto-

kannan muokkaamiseen kuin ylläpitäjällekin tai sitten rajaamaan oikeudet vain 
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tietokannan tarkasteluun ja hakujen tekemiseen. Muumitietokannassa oikeudet 

olisivat jälkimmäiset. Sodadb:iin oli myös mahdollista lisätä useita ylläpitäjiä, mikä 

oli hyvä ominaisuus, mikäli tietokannalle löytyisi tulevaisuudessa jatkajia.  

Positiivista oli, että käyttäjätilan ulkoasu näytti samalta kuin muokkaustila, mutta 

vain ilman muokkausvalikkoja. Ylipäätään Sodadb oli ulkoasultaan selkeä ja loogi-

nen eikä yksinkertaisuudestaan huolimatta lainkaan sotkuisen tai ”itse tehdyn” nä-

köinen.  

6.2.3 LibraryThing 

LibraryThing oli verkossa toimiva palvelu, joka tarjosi käyttäjilleen mahdollisuuden 

luoda omistamilleen kirjoilleen tietokannan. Palvelussa luotiin käyttäjätili, johon 

voitiin luoda erilaisia listoja esimerkiksi omistetuista kirjoista, lempikirjoista tai vaik-

ka kirjoista, jotka tahtoisi lukea.  

LibraryThing oli yhteisö sivusto eli käyttäjät pystyivät kommentoimaan toistensa 

listoja tai yksittäisiä kirjoja ja seurata toisiaan. Oman käyttäjätilin pystyi vaihtamaan 

myös yksityiseksi, jolloin muut käyttäjät eivät pystyneet näkemään luotuja listoja 

eivätkä kommentoimaan niitä ja nämä rajaukset määriteltäisiin Muumitietokantaan 

sen rakentamisen ajaksi. Yhteisöllisyys saattaisi muodostua myös hyväksi asiaksi, 

koska halutessa Muumitietokannan pystyisi merkitsemään julkiseksi ja tällä tavoin 

se voisi saada käyttäjiä myös LibraryThing:n muista käyttäjistä.  

Sivuston käyttö oli ilmaista, mutta ilmaiseen tiliin pystyi luomaan ainoastaan mak-

simissaan 200 kirjan tietokannan. Maksua vastaan pystyi lunastamaan oikeuden 

listata kirjoja rajattomasti. Luotuja listoja ja niiden ulkonäköä pystyi rajallisesti 

muuttamaan, mutta sovellus oli rajannut jo valmiiksi kaikki mahdolliset kuvailutie-

dot, joita tietokannassa pystyi käyttämään eikä uusia vaihtoehtoja pystynyt oman 

mielensä mukaan lisäämään. Tämä ei kuitenkaan ollut ongelma, sillä olemassa 

olevat vaihtoehdot kattoivat kutakuinkin kaiken oleellisen tiedon, mitä kirjoista voisi 

haluta näyttää.  
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Valmiista tietokannasta oli mahdollista tehdä pysyvä linkki, jolla tietokannan pystyi 

julkaisemaan lisäämällä linkin haluamaansa paikkaan. Tässä linkin kautta pääs-

tyssä tilassa ei ollut mahdollista muokata tietokantaa vaan ainoastaan tarkastella 

sitä ja tehdä hakuja.   

Ongelmaksi LibraryThing:n käytössä muodostuikin tietokannan julkaisu, sillä vaik-

ka teoksista näkyvää kuvailutietoa, kuten esimerkiksi tekijä, nimike, julkaisuvuosi 

ym., voitiin muokata sopivaksi ylläpitäjä-tilassa, pysyvällä linkillä aukeava käyttäjä-

tila näytti listat erilaisena. Käyttäjä-tilassa teoslistassa näkyi vähemmän kuvailutie-

toja ja varsinaisten kuvailutietojen tilalla näkyi muun muassa mahdolliset arvostelut 

ja teosten tietokantaan lisäyspäivämäärät. Oikean näkymän sai avattua klikkaa-

malla sivun etureunaan ilmestynyttä kehotusta käyttää ylläpitäjän suosittelemaa 

näkymää. Kehotus näkyi aika kehnosti ja etusivun näennäinen puutteellisuus saat-

taa hämätä käyttäjää.  

LibraryThing:ssä oli käytössä luettelointi-sovellus, jolla pystyi hakemaan haluami-

aan kirjoja Library of Congress:n tietokannasta, viidestä kansainvälisestä Amazon 

sivustosta sekä yli 690 muusta maailman tietokannasta, jotka tarjoavat vapaan 

käytön tietokantoihinsa. Sovelluksessa voitiin hakea tiettyä teosta sekä valita min-

kä kirjaston tietokannasta sitä haettiin. Löytäessään teoksen sovellus keräsi tieto-

kantojen tiedot teoksesta ja siirsi ne LibraryThing- tietokantaan.  Tähän LibraryT-

hing käytti Z39.50 protokollaa, joka on kansainvälinen standardi protokolla tiedon-

hakuun tietokannoista tietokoneverkon kautta. Tämä protokolla onkin yleisesti käy-

tössä kirjastoissa.  

LibraryThing oli turvallinen sivusto, joka tarjosi palveluitaan myös organisaatiolle 

kuten kirjastoille ja kustantamoille. Käyttöön ei juuri tarvittu ohjeita, mutta kattava 

ohjeistuskin oli saatavilla tarvittaessa. Hakujen teko LibraryThing:ssä oli tehty hy-

vin yksinkertaiseksi. Sivun yläreunassa oli hakupalkki, johon kirjoitettiin hakusana 

ja josta pystyi valitsemaan mihin kenttään, esimerkiksi tekijään, haku kohdistettiin. 

Hakuja pystyi myös rajaamaan valitsemalla kokoelma, josta hakuja haluttiin tehdä 

(kokoelmista kerrotaan luvussa 6.4). Hakupalkista löytyi myös linkki erittäin selkei-

siin hakuohjeisiin, mikä oli suuri apu kokemattomalle käyttäjälle.  
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Valitettavasti LibraryThing:ä ei ollut saatavilla suomenkielellä, joten sen käyttö 

vaati myös käyttäjältä perus englanninkielentaitoa.  

6.3 Sovellusten vertailu 

LibraryThing, Grubba ja Sodadb olivat löytämistäni tietokantasovelluksista käytän-

nöllisimmät työn tarkoitukseen. Jokaisessa sovelluksessa oli puolensa, mutta Lib-

raryThing oli näistä kolmesta luotettavin ja käytännöllisin. Taulukko 1 havainnollis-

taa eri tietokantojen vertailua. 

 

Taulukko 1 Tietokantasovellusten vertailutaulukko 

  LibraryThing Sodadb Grubba 

  EI OSITTAIN KYLLÄ EI OSITTAIN KYLLÄ EI OSITTAIN KYLLÄ 

Ilmainen     X     X     X 

Verkkopohjainen     X     X     X 

Luotettava     X     X   X   

Hyvä ohjeistus     X   X     X   

Helppokäyttöisyys     X     X   X   

Helppo julkaista     X     X X     

Selkeä ulkoasu   X       X X     

Asiasanaston 
mahdollisuus     X   X     X   

Rajattomasti 
nimekkeitä X         X     X 

Muuta huomi-
oitavaa 

Luettelointi-sovellus 
Parempi versio Grub-

basta   

 

Grubba:ssa ja Sodadb:ssa oli paljon yhtäläisyyksiä, koska molemmat sovellukset 

olivat saman tahon ylläpitämiä. Molemmat sovellukset käyttivät tiedonsiirrossaan 

SSL-suojausta ja samoin kuin Grubba:ssa myös Sodadb:ssa pystyi tukemaan so-

velluksen toimintaa antamalla vapaaehtoisen lahjoituksen sovelluksen kehittämi-

seen.   

Sodadb oli erittäin helppokäyttöinen ja Grubba:aan verrattuna siinä oli selkeämpi 

ohjeistus. Ohjeita ei oikeastaan tässäkään tapauksessa tarvinnut muussa kuin 

tietokannan julkaisuun liittyvissä ongelmissa ja käyttö onnistui maalaisjärjellä. 

Helppokäyttöisyydessä oli muutamia eroja esimerkiksi kuvailukenttien luomisessa 
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ja tietokannan julkaisussa. Sodadb ja LibraryThing molemmat julkaisivat tietokan-

nan luomalla sille pysyvän linkin, jonka kautta käyttäjä pääsi tarkastelemaan tieto-

kantaa. Grubba puolestaan vaati jokaiselta käyttäjältään kirjautumista sivustolle 

ennen tietokantaan pääsyä.     

LibraryThing erosi muista testaamistani ohjelmista sillä, että se oli tarkoitettu vain 

ja ainoastaan kirjojen luettelointiin. Grubba:a ja Sodadb:ia sen sijaan markkinoitiin 

kirjakokoelmien luetteloinnin lisäksi myös muun tiedon, kuten esimerkiksi yhteys-

tietojen, online-säilytyspaikkana. 

PrettyLib:n huomattavin etu oli sen kirjojen luettelointisovellus.  Sovellus oli erittäin 

kätevä ja säästi paljon aikaa verrattuna tietojen manuaaliseen syöttämiseen ja oli 

myös siitä hyvä, että se käytti muiden tietokantojen lisäksi myös pääkaupunkiseu-

dun kirjastoverkon HelMet:n aineistotietokantaa sekä LIBRIS:tä, jotka olivat työn 

keskeisimmät tietokannat, joista materiaalia etsittiin.  

Toinen huomattava etu muihin verrattuna oli se, että LibraryThing:ssä pystyi käyt-

tämään joko omia asiasanoja kuvailemaan teoksia tai sitten antaa luettelointi-

sovelluksen kerätä asiasanat muista tietokannoista. Asiasanaston automaattinen 

kopiointi nopeutti tietojen syöttämistä huomattavasti.  

LibraryThing:ssä oli muutamia ominaisuuksia, jotka hävisivät Grubba:lle ja So-

dadb:lle. Toinen näistä oli se, että käyttäjätilille ei pystynyt lisäämään useita ylläpi-

täjiä, vaan ylläpitäjä täytyi vaihtaa muuttamalla uuden ylläpitäjän tiedot eli sähkö-

postiosoite ja tilin salasana käyttäjäasetuksissa.  Myös syötettävien nimekkeiden 

rajaus oli Grubba:a ja Sodadb:ia heikompi. Verrattuna Sodadb:in 10 000 maksimi 

nimekkeeseen LibraryThing:in 200 nimekkeen rajoitus vaikutti ongelmalliselta, 

mutta arvioitiin, ettei se tuottaisi ongelmia Muumitietokannalle. Rajoituksen men-

nessä rikki olisi mahdollista ostaa pienellä summalla lisää tilaa.  

LibraryThing voitti muut sovellukset sen ulkoasun selkeydessä ja helppokäyttöi-

syydessä. Ainoastaan julkaistun tietokannan ulkoasussa oli muutamia samankal-

taisia puutteita kuin Grubba:ssa. Grubba:ssa ongelmana oli, että kuvailutietoja nä-

kyi etusivulla hyvin vähän ja tarkempia tietoja sai klikkaamalla auki yksittäisen 

tietueen. LibraryThing:n käyttäjätilan etusivulla näkyi myös supistettu määrä kuvai-

lutietoja, mutta toisin kuin Grubba:ssa, tämä ongelma oli ratkaistavissa asetuksia 
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muokkaamalla ja lisäämällä etusivulle kehotus käyttää ylläpitäjän määrittelemää 

ulkoasua.   

Vaikka LibraryThing:n käyttäjätila oli hieman hämäävä, oli sovellus esitellyistä tie-

tokantavaihtoehdoista tarkoitukseen sopivin. Sekä käyttäjä- että ylläpitäjätilojen 

näkymät olivat selkeät ja plussaa ohjelma sai siitä, että luettelointi-sovelluksen 

avulla tietokantaan sai siirrettyä myös kirjojen kansikuvat. Tämä lisäsi sivujen es-

teettisyyttä, toi sivuille muutoin puuttuvaa väriä ja auttoi käyttäjää tunnistamaan 

teoksen.  

Vaikka LibraryThing:ssä oli muihin testattuihin sovelluksiin verrattuna joitakin huo-

noja puolia, oli sovelluksessa myös huomattavia etuja. Suurin etu oli luettelointiso-

vellus, jonka ansiosta tietojen syöttö helpottui huomattavasti ja virheiden mahdolli-

suus pieneni. Asiasanaston automaattinen syöttö oli suuri apu ja hyöty, sillä nyt 

asiasanastoa ei tarvinnut lisätä kuin muutamiin manuaalisesti syötettäviin tietoihin 

ja aikaa säästyi. Lisäksi kansikuvien lisäys ja yleinen sivuston esteettisyys ja sel-

keys ovat Grubba:aan ja Sodadb:iin verrattuna parempia.  

LibraryThing vaikutti myös kahta muuta sovellusta luotettavammalta, koska sillä oli 

1,8 miljoonaa käyttäjää ja asiakkaanaan myös yhteisöjä ja organisaatioita.  

6.4 Tietokannan ominaisuudet 

Pohdittaessa miten kuvailisin teoksia tietokannassani, pyrin ajattelemaan mitä tie-

toja itse käyttäjänä haluaisin nähdä teoksista ja missä järjestyksessä. Perustieto-

jen teoksista tuli luonnollisesti osua silmään ensimmäisenä, jotta käyttäjä hahmot-

taisi mistä teoksesta on kysymys mahdollisimman nopeasti. 

Koska teoksen nimi antaa vihjeen siitä mitä teos pitää sisällään, päätettiin, että se 

tuli olemaan tietokannassa ensimmäinen käyttäjälle näkyvä tieto. Seuraava tieto-

kannassa näkyvä tieto oli tekijä, koska se on olennainen tieto teoksesta ja kolman-

tena näkyi muut tekijät kuten esimerkiksi suomentaja. Nimeke ja tekijätietojen kat-

sottiin olevan kaikkein oleellisimmat tiedot Muumitietokannassa ja kaikki muu tieto, 
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joita teoksista kerrottiin, oli hyödyllistä lisätietoa, mutta jonka esiintymisjärjestyksel-

lä ei ollut niin suurta merkitystä. 

Koska LibraryThing mahdollisti teosten kansikuvien lisäämisen tietokantaan, pää-

tettiin kuvien sijoittuvan listassa ensimmäisiksi loogisuuden vuoksi. Kuvat tulivat 

sijaitsemaan tietokannassa vasemmassa reunassa listan alussa, koska värikkäät 

kuvat kohdistivat käyttäjän katseen automaattisesti listan alkuun ja auttoivat käyt-

täjää mahdollisesti tunnistamaan teoksen heti kättelyssä.  

Listassa seuraavana tietona tulivat olemaan julkaisutiedot eli julkaisupaikka, jul-

kaisija sekä julkaisuvuosi, koska varsinkin julkaisuvuosi voi kertoa teoksesta oleel-

lista tietoa esimerkiksi teoksen ajankohtaisuudesta. Julkaisutietojen jälkeen tulivat 

kielitiedot eli teoksen kieli sekä alkuperäinen kieli. Tietokantaan pyrittiin kirjaamaan 

kaikki teokset ensisijaisesti suomennoksina ja sen takia merkintä alkuperäisestä 

kielestä oli tärkeä. 

Seuraavaksi tiedoiksi määriteltiin alkuperäinen teoksen nimi sekä alkuperäinen 

julkaisuvuosi, mikäli sellainen teoksesta riippuen oli saatavilla. Alkuperäiset julkai-

suvuodet ja teosten nimet lisättiin listaan, koska arveltiin, että ne kiinnostaisivat 

Muumitietokannan pääasiallista käyttäjäkuntaa eli muumeista kiinnostuneita. 

Alkuperäistietojen jälkeen tuli ISBN numero. Tällä tiedolla käyttäjä pystyi etsimään 

kyseisen teoksen esimerkiksi lähimmän kirjastonsa aineistotietokannasta tai kirja-

kauppojen verkkokaupoista.  

Viimeisinä tietoina olivat asiasanat. Luettelointi-sovellus haki asiasanat muista tie-

tokannoista automaattisesti ja ne olivat esimerkiksi kielensä puolesta sen tieto-

kannan asiasanastolle tyypillisiä, josta ne oli kerätty. Koska jokaista teosta, varsin-

kaan opinnäytetöitä ja väitöskirjoja, ei löytynyt muista tietokannoista, ne täytyi 

syöttää Muumitietokantaan manuaalisesti ja tällöin myös asiasanat oli liitettävä 

kuvailutietoihin itse.  

Tässä vaiheessa kävi ilmi, että asiasanojen kenttä ”subjects” pystyttiin täyttämään 

vain luettelointi-ohjelman kautta. Asiasanoja ei siis pystytty muokkaamaan tai li-

säämään sellaisiinkaan teoksiin, joihin luettelointi-ohjelma ei löytänyt asiasanoja. 

Tämän vuoksi kentän ”subjects” tilalle vaihdettiin kenttä ”comments”, johon voitiin 
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syöttää kaikki asiasanat.  ”Comments”-kenttiin kopioitiin sovelluksen löytämät 

asiasanat ja niiden teosten asiasanakenttien, joihin asiasanoja ei automaattisesti 

löytynyt, täyttämiseen käytettiin hyödyksi niitä tietokantoja, joista teokset alun oli 

alun perin löydetty aineiston kartoituksessa 

LibraryThing antoi mahdollisuuden erotella sinne syöttämiä kirjoja esimerkiksi luet-

tuihin kirjoihin tai kirjoihin, joita haluaisi lukea. Näitä erillisiä kokoelmia oli mahdol-

lista muokata ja nimetä mieleisekseen ja tätä ominaisuutta aiottiin hyödyntää 

Muumitietokannassa. Erillisten kokoelmien lisäksi LibraryThing näytti perusoletuk-

sena kaikki ohjelmaan syötetyt teokset yhtenä listana. Käyttäjä-näkymässä siis 

erillisten listojen ei pitäisi tuottaa hämmennystä, koska etusivulla näkyy ”all collec-

tions” eli lista kaikesta, mitä LibraryThing:iin oli syötetty. Halutessaan käyttäjä kui-

tenkin pystyi sivun vasemmasta yläreunasta valitsemaan tarkasteltavakseen eri 

kokoelmia. 

Näitä kokoelmia päätettiin Muumitietokantaan tulevan kolme: ”kaunokirjallisuus”, 

”tietokirjallisuus” ja ”sarjakuvat”. Teokset lajiteltiin eri kokoelmiin sen perusteella, 

millainen niiden sisältö oli. Näin käyttäjä sai mahdollisuuden tarkastella teoksia 

lajeittain, mutta kuitenkin halutessaan myös koko sisältöä samalta sivulta. Teosten 

lajittelu selkeytti tietokantaa kokonaisuutena ja helpotti tietynlaisten teosten löytä-

mistä.  
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7 LOPPUTULOS 

Viimeisessä luvussa pohditaan Muumitietokannan tulevaisuutta ja kehittämismah-

dollisuuksia sekä pohditaan kirjallisuuskartoituksen ja tietokannan onnistuneisuut-

ta. 

7.1 Kehittämismahdollisuudet 

Vaikka Muumitietokanta saatiin valmiiksi ja se täytti sille asetetut tavoitteet, huo-

mattiin prosessin aikana joitakin kehitysmahdollisuuksia. 

Tove Jansson-seuralta saadun palautteen mukaan olisi hyvä, jos tietyissä teoksis-

sa olisi tarkemmin esillä tieto siitä, miten se liittyy Janssoniin tai muumeihin tai sii-

tä, kuinka syvällisesti se käsittelee aiheita. Esimerkiksi teoksessa ”Avoin ja suljet-

tu: kirjoituksia 1950-luvusta suomalaisessa kulttuurissa” oli epäselvyyttä sen sisäl-

löstä. Tämä on korjattavissa lisäämällä tai muokkaamalla asiasanoja kuvaamaan 

enemmän teoksen muumeja tai Tove Janssonia koskevaa osaa.  

Kriteereitä muodostaessa ulos rajautui paljon materiaalia, jonka voisi katsoa sisäl-

tyvän tietokantaan. Muumitietokannan sisältö haluttiin kuitenkin pitää tarkasti rajat-

tuna, jottei työ pääsisi paisumaan liian suureksi ja jottei lopputuloksesta tulisi epä-

looginen.  

Ulos rajattua materiaalia olivat muun muassa Lars Janssonin muu kuin Muumi-

tuotanto, Tuulikki Pietilää koskevat teokset sekä Muumeihin tai Tove Janssoniin 

liittyvät artikkelit ja haastattelut. Myös Tove Janssonia kuvataitelijana käsitteleviä 

teoksia voisi lisätä tietokantaan.  

Muumitietokantaan mahdollisesti liitettävää aineistoa oli mahdollista löytää lisää 

myös tälle työlle asetettujen kriteerien puitteissa. Tämän vuoksi Muumitietokantaa 

tullaan todennäköisesti vielä täydentämään tulevaisuudessa mahdollisuuksien 

mukaan joko minun itseni toimesta tai sitten kenties jonkun toisen tahon ylläpitä-

mänä. Muumiaiheista kirjallisuutta odotettavasti tullaan kuitenkin tulevaisuudessa 

julkaisemaan lisää, joten mikäli tietokantaa halutaan säilyttää ajankohtaisena, 

säännöllinen päivitys on tarpeen. Yksi tietokantasovellukselle asetetuista kritee-
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reistä oli helppokäyttöisyys, jotta tulevaisuudessa uusien ylläpitäjien käytön opette-

lu olisi helppoa.  

Tulevaisuudessa Muumitietokantaan voitaisiin myös pyrkiä liittämään linkit sellai-

seen aineistoon, joka on verkossa vapaasti saatavilla. Tällaista aineistoa ovat 

esimerkiksi opinnäytetyöt, jotka ovat näkyvissä Theseuksessa ja Doriassa. Näin 

tietokantaan tulisi kokotekstitietokannan piirteitä.  

7.2 Haasteet 

Suurimpana haasteena tietokannan tulevaisuudelle pidettiin ylläpidon järjestämis-

tä. En usko, että tulen omasta puolestani jatkamaan tietokannan päivitystä itsek-

seni aina, joten tietokannan tulevaisuuden kannalta oleellista olisi löytää taho, joka 

puolestaan tahtoisi jatkaa ylläpitoa. Tietokannan on tarkoitus tulla Tove Jansson- 

seuran sivuille, joten seuran kautta olisi ehkä mahdollista löytää halukkaita ylläpi-

täjiä. Aioin kuitenkin jatkaa tietokannan päivitystä tulevaisuudessa. 

Tietoja syötettäessä tietokantaan huomattiin, että luettelointi-sovelluksen kautta 

syötettyjen teosten kuvailutiedot olivat paikoin vajaita. Eritoten asiasanaston yh-

teydessä ilmaantui paljon virheitä tekstissä, koska sovellus ei tunnistanut ääkkö-

siä. Joitakin kuvailutietoja, kuten esimerkiksi alkuperäisiä julkaisuvuosia ei löydetty 

sovelluksen kautta, joten puuttuvat tiedot täytyi syöttää kuvailukenttiin jälkikäteen. 

Samoin ääkkösien vääristämät sanat korjattiin ja ruotsin- ja englanninkielellä olleet 

asiasanat suomennettiin. Joihinkin asiasanakenttiin löydettiin luettelointi-

sovelluksen kautta vain muutamia asiasanoja, jotka eivät juuri avanneet teoksen 

sisältöä, joten näiden teosten kohdalla kattavampia asiasanoja haettiin itse.  

Oli epätodennäköistä, että LibraryThing tulisi tietokantasovelluksena aiheuttamaan 

vahinkoa Muumitietokannalle, mutta kuten kaikissa ilmaisohjelmissa, myös tässä 

tapauksessa ei sovelluksen tulevaisuudesta voitu olla varma. LibrayThing kuiten-

kin vaikutti vakiintuneelta yhteisösivustolta, jolla yli miljoonan yksityiskäyttäjän li-

säksi oli käyttäjinään myös organisaatioita. Sen kaatuminen tai lopettaminen siis 

on epätodennäköistä.  
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Haasteena oli myös LibraryThing:n ilmaisversion 200 nimekkeen rajoitus. Löydet-

tyä aineistoa oli jo tässä vaiheessa 180 nimekettä, joten oletettavasti rajoituksen 

määrä menisi rikki suhteellisen nopeasti, mikäli tietokantaa alettaisiin jatkossa täy-

dentää. Tällöin vaihtoehdoiksi jäisi Muumitietokannan siirtäminen toiseen tietokan-

tasovellukseen tai sitten lisäominaisuuksien ostaminen LibraryThing:ltä. Lisäomi-

naisuudet maksaisivat 10$ vuodelta tai 25$ pysyvästi koko tietokannan olemassa-

olon ajaksi, joten siinä mielessä hinta ei olisi suuri.  

7.3 Päätelmät 

Opinnäytetyön aikataulu ei pitänyt täysin suunnitelman mukaan. Prosessin aikana 

sattui muutamia yllättäviä ongelmia, joiden vuoksi esimerkiksi tietokantasovelluk-

sen valinta kesti pidempään mitä oli arvioitu. Tietokantasovelluksia ei ensimmäi-

sellä etsintäkerralla löytynyt kaikkia mahdollisia, jolloin aikaa tuhlaantui sellaisiin 

sovelluksiin tutustumiseen, jotka eivät loppujen lopuksi päätyneet opinnäytetyö-

hön. Samoin muumiaiheisen kirjallisuuden etsintä vei arvioitua enemmän aikaa. 

Muun kuin aikataulun osalta työ valmistui suunnitellusti ja omat odotukseni työ ylit-

ti.  

Muumitietokanta tuli loppujen lopuksi sisältämään alkuperäistä muumikirjallisuutta, 

muumisarjakuvia, Tove Janssonin muuta tuotantoa sekä Muumeihin liittyvää tieto-

kirjallisuutta. Aineiston yhteismäärästä ei ollut etukäteen odotuksia, mutta hakujen 

jälkeen voitiin sanoa, että aineistoa löytyi paljon ja se jakautui odotetusti niin, että 

tietoaineistoa oli määrällisesti eniten. 

Tietoaineiston osa, erityisesti opinnäytetöiden ja väitöskirjojen osalta, täytti tavoit-

teet. Omalta osaltani uskon, että muumeihin liittyvää tutkimusaineistoa löytyi kat-

tavasti niin, että tuloksista voidaan yleistää arvio siitä, kuinka paljon muumeja on 

eritoten Suomessa tutkittu. Tulosta voi muuttaa se, että 1960-luvulta taaksepäin ei 

löytynyt paljoa tietoaineistoa, mutta ei voida varmasti sanoa, ettei sitä olisi.  

70 % koko aineistosta oli tietokirjallisuutta, jota olivat sellaiset teokset, jotka jollain 

tapaa käsittelivät Tove Janssonia tai muumeja. Tällaista aineistoa olivat esimer-

kiksi elämäkerrat, muumioppaat, artikkelikokoelmat sekä teokset, joissa muumeja 
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tarkasteltiin osana yleistä kokonaisuutta kuten esimerkiksi suomenruotsalaisen 

lastenkirjallisuuden kehityksessä.  Puhtaasti tutkimuksia eli opinnäytetöitä ja väi-

töskirjoja tästä määrästä oli 22 %. Muumeja siis on tutkittu runsaasti, varsinkin kun 

verrataan siihen, että kaikki aineisto pohjautuu alkuperäisiin yhdeksään kirjaan, 

neljään kuvakirjaan sekä sarjakuviin. Tämän alkuperäisen muumikirjallisuuden osa 

oli 31 kappaletta 180 kappaleen kokonaismäärästä ja tähän määrään sisältyivät 

vielä eri kokoomateokset ja juhlajulkaisut, jotka sisälsivät alkuperäisiä muumitari-

noita. Kuinka moni muu kotimainen kirjasarja on kehittänyt samassa suhteessa 

ympärilleen uutta kirjallisuutta ja tutkimuksia? 

Tietokanta julkaistiin sen valmistuttua ja sitä voi käydä tarkastelemassa osoittees-

sa: 

http://www.librarything.com/catalog.php?shelf=list&sort=title&view=Muumitietokant

a&collection=-1  

Valmis tietokanta lähetettiin Tove Jansson-seuralle, ja he aikoivat linkittää sen 

verkkosivuilleen. Muumitietokannasta oltiin kiinnostuneita ja seuran yhteyshenkilö-

ni myös kehotti minua lähettämään työni Moomin Characters Ltd:lle sekä YLE ar-

kistoon, joten seuraavaksi tietokantaa aiotaan tarjota heille. Myös Lastenkirjainsti-

tuuttiin aiotaan olla yhteydessä asian tiimoilta.  Muumitietokanta määriteltiin työn 

loppuvaiheessa julkiseksi LibraryThing:ssä, joten se on käytettävissä myös kaikille 

sen käyttäjille.  

Erilaisia verkossa toimivia ilmaisia tietokantasovelluksia löytyi muutama erityisen 

hyödyllisen oloinen, jotka esiteltiin tässä työssä. Näistä löydetyistä sovelluksista 

LibraryThing katsottiin parhaaksi ja verrattuna muihin sovelluksiin, sen käyttöä voi-

si jopa suositella maksullisten ja paremmin suunnitelluiden sovellusten rinnalla. 

Opinnäytetyössä ei tutkittu laisinkaan maksullisia verkkopohjaisia tietokantasovel-

luksia tai ohjelmia työlle asetettujen kriteereiden vuoksi, mutta oletettavasti niiden 

voidaan sanoa olevan luotettavampia kuin ilmaisversioiden ja oletettavasti niiden 

ominaisuuksia pystyttäisiin ilmaisversioita paremmin muokkaamaan käyttäjän yksi-

löllisten tarpeiden mukaan. 

Tiedonhakujen teko eli kirjallisuuden etsintä tässä työssä ei tuottanut vaikeuksia, 

koska suurin osa käytetyistä tietokannoista oli minulle ennestään tuttuja. Työn ai-

http://www.librarything.com/catalog.php?shelf=list&sort=title&view=Muumitietokanta&collection=-1
http://www.librarything.com/catalog.php?shelf=list&sort=title&view=Muumitietokanta&collection=-1


49 

 

kana opin kuitenkin muutamia uusia tiedonhakuun liittyviä asioita. Esimerkiksi Las-

tenkirjainstituutin tietokantaa, josta olin kuullut, mutta jota en ollut aikaisemmin 

käyttänyt osoittautui työn kannalta hyväksi lähteeksi erityisesti muumiaiheisten 

opinnäytetöiden löytämiseen. Lisäksi sain harjoitusta ulkomaalaisten tietokantojen 

ja hakukoneiden käytöstä. LIBRIS esimerkiksi tuli tämän opinnäytetyön aikana 

tutuksi.  

Tietokannan rakentamisesta ja kokoelman muodostamisesta sain arvokasta ko-

kemusta.  Muumitietokannan rakentaminen on kehittänyt omaa ajatteluani siitä, 

kuinka iso työ tietokannan laatiminen on, mitä valmiuksia sen ylläpitäminen vaatii 

ja kuinka paljon sellaisen rakentamiseen on varattava aikaa. Tässä työssä raken-

tamassani tietokannassa oli 180 nimekettä, ja sen kehittäminen kesti noin kolme 

kuukautta. Tätä tietoa ajankäytöstä voin soveltaa jatkossa. Samoin opinnäytetyö-

prosessin aikana olen saanut kokemusta raportoinnista, joka työelämässä toden-

näköisesti tulee olemaan läsnä. Lisäksi uskon, että tulevaisuudessa tietokannan 

ylläpitäminen ja kehittäminen tuovat mukanaan uusia haasteita, jotka osaltaan 

haastavat osaamiseni ja kehittävät sitä. 
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