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Konsortioryhmän kokous 14.3.2019 

Aika torstai 14.3.2019 klo 13.00–15.28 
 
Paikka Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 3.krs 
 
Osallistujat 
kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto, puheenjohtaja 
kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset kehittämispalvelut, Helsingin 
kaupunginkirjasto, varapuheenjohtaja 
tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus 
palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto 
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut – poistui klo 
14.40 kohdan 6 jälkeen 
johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto 
apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti – poistui klo 14.40 
kohdan 6 jälkeen 
yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto 
arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria 
tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo 
ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland 
 
Poissa 
informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto  
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto 
toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura 
arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto 
 
Kutsutut asiantuntijat 
tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto 
tiedottaja Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto 
kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto 
johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto 
suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto, sihteeri 
 

 

ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen, varajäsenen vaihtuminen 
ja asialistan hyväksyminen 

 
Esittely 
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Asialista hyväksytään ja todetaan 
edellisen kokouksen muistio. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut varajäsenen muutoksesta 14.3.2019 alkaen. 
Nykyisen varajäsenen johtaja Minna Karvosen sijaan uudeksi varajäseneksi tulee 
ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari. 
 
Esitys 
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Vahvistetaan 
konsortioryhmän varajäsenen vaihtuminen. Todetaan edellisen kokouksen muistio. 
 
Päätös 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03. Osallistujat sekä edellinen muistio todettiin ja 
asialista hyväksyttiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön varajäsenen muutos vahvistettiin. 

 
 
2. Konsortioryhmän vuosikello 2019  

Esittely  
Puheenjohtaja käy läpi konsortioryhmän vuosikellon 2019. 
 
Esitys  
Keskustellaan vuoden 2019 työskentelystä. 
 
Käsittely 
Puheenjohtaja korosti strategiatyön merkitystä vuoden 2019 työskentelyssä. 
 
 

3. Finnan vuosiraportti 2018 

Esittely 
Erkki Tolonen esittelee Finnan vuosiraportin 2018. 
 
Esitys  
Hyväksytään vuosiraportti. 
 
Käsittely 
Keskustelua: 
- Korostettiin raporttiin kirjattujen toimintaympäristömuutosten yhteydessä, että 

kevään 2019 toimintaympäristöanalyysityö on tehtävä huolella, huomioitava myös 
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). 

- Muistutettiin, että vuoden 2019 Finna.fi-konseptin tarkentaminen opettajien ja 
koulutuksen osalta tehdään suhteessa strategiatyöhön. 

- Nostettiin esiin, että syksyn Wide Hackathon -tilaisuudessa testattiin onnistuneesti 
Finnan uusia käyttötapoja, ja se toimi myös rekrytointitilaisuutena. 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan saatavilla olevien aineistojen määrää 
on mahdollista kasvattaa erityisesti  digitoiduista aineistoista tai organisaatioilta, joilla 
on jo digitoituja kokoelmia, esim. museot.  

- Kansalliskirjastosta korostettiin, että Finna tarjoaa aineistojen lisäksi myös 
mahdollisuuden oman käyttöliittymän tekemiseen. 
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Päätös 
Vuosiraportti hyväksyttiin. 
 
 

4. Toimintasuunnitelma 2019 

Esittely  
Erkki Tolonen esittelee Finnan toimintasuunnitelman vuodelle 2019. 
 
Esitys 
Keskustellaan. Hyväksytään toimintasuunnitelma.    
 
Käsittely 
Keskustelussa esiin tuodut muutosehdotukset on päivitetty liitteeseen. Kokouksen jälkeen 
esityslistalle päivitettiin korjattu versio. 
Keskustelua: 
- OKM muistutti, että vaikka valmistelu Avoimet oppimateriaalit Finnassa -hankkeen 

valmistelu on jo pitkällä, rahoitus ei vielä ole täysin varmistunut. Sanamuotoja 
pyydettiin muutamaan näiltä osin. 

- Tuleviin kokouksiin haluttiin kuulumisia KAVIn suunnitelmista, sillä elokuva-aineisto 
kiinnostaa. 

- Nostettiin esiin korkeakoulujen sähköisten aineistojen käytettävyyteen liittyviä 
tehtäviä. 

- Pyydettiin muuttamaan toimintasuunnitelman ”projekti”-sanan käyttö yksiselitteiseksi. 
 
Päätös 
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pyydetyin muutoksin. 
 
 

5. Valmistautuminen strategiatyöskentelyyn 

Esittely 
Kristiina Hormia-Poutanen alustaa strategiatyöskentelystä 2019. 
 
Esitys 
Keskustellaan. 
 
Käsittely 
Keskustelua: 
- Ryhmää pyydettiin osallistumaan strategiatyöhön. Konsultti tulee mukaan tekemään 

strategiatyötä aiempien vuosien tapaan. 
- Taustaksi kerrottiin, että Finna ja FinELib ovat tutkimusinfrastruktuuritiekartalla 

2014–2020, Finna tarkkailtavien listalla. Keskustelussa todettiin, että Finna- ja 
FinELib-yhteistyö on hyvä asia, mutta että strategiatyössä on erillistä työstöä 
edellyttäviä alueita. 

- Aikataulusta todettiin, että toimintaympäristöanalyysi tehdään ennen kesää ja 
strategiat vuoden loppuun mennessä. 

- Keskusteltiin tulevan strategian kauden kestosta ja välitarkastuspisteistä suhteessa 
sektorien strategiakausiin. Monien seuraava strategiakausi kestää vuoteen 2030 saakka.  
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- Todettiin, että strategiatyössä on huomioitava OKM:n uusi strategia vuoteen 2030 

saakka (ei vielä julkaistu),  kulttuuripolitiikan visiointityö, korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen Visio 2030, uusi kirjastolaki ja YK 2020-2030 (Transforming our world: 
the 2030 Agenda for Sustainable development) sekä museopoliittinen ohjelma 2030. 

- Korostettiin, että koska strategiakausissa on eroja ja muutkin linjaukset vaikuttavat 
organisaatioiden toimintaan, on hyvä pystyä reagoimaan ketterämmin. 
Välitarkastuspisteitä on hyvä olla noin vuoden välein. 

- Pyydettiin huomioimaan, että käyttäjät ovat strategian keskiössä. Kansalliskirjastosta 
kerrottiin, että tähän saadaan toukokuussa taustamateriaaliksi käyttäjäraportti. 
 

 
6. Viestintäsuunnitelma 

Esittely 
Heidi Mustajoki esittelee Finnan viestintäsuunnitelman. 
 
Esitys 
Keskustellaan. 
 
Käsittely 
Keskustelua: 
- Todettiin, että opettajakoulutusta antavat korkeakoulut on hyvä saada yhteistyöhön 

mukaan 
- Muistutettiin, että toimijoita on hyvä ottaa organisaatioista ja konsortiosta mukaan. 

 
 

7. Finnan palautteen hallinta + kotitehtävä 
Esittely 
Maria Virtanen esittelee koosteen Finnan organisaatioiden palautteen hallinnasta. 
 
Esitys 
Keskustellaan. 
 
Käsittely 
Keskustelua: 
- Koosteen lisäksi kerrottiin Museoviraston ja Kansallismuseon palautteen 

keräämisestä. Palautetta noin 900 kpl vuodessa, koskevat muutamaa yksittäistä 
poikkeusta lukuun ottamatta kokoelmatietoja tai sitten halutaan tilata 
korkearesoluutiokuva.  

- Todettiin, että museoiden TAKO-seminaarissa pidetyn Museoiden Finna-foorumin 
työpajan tulokset olivat hyviä kehittämispalautteeksi hyviä. Päätettiin pyytää Susanna 
Eklundilta kooste, joka jaetaan konsortiolle. Kooste lisätty esityslistalle kokouksen 
jälkeen ja toimitettu lisäksi tämän muistion mukana sähköpostin liitteenä 
konsortioryhmän jäsenille. 

- Yhteenvetona todettiin, että eniten palautetta tulee aineistosta, asiakasrajapinnoista 
tulee palautetta organisaatioille, voidaan päätellä, että Finna toimii hyvin. 

- Ilmaistiin tarve tilastoinnin kehittämiselle. Päätettiin järjestää työpaja, jossa käsitellään 
tunnuslukuja, raportointi- ja tilastointityökalua. Ajankohdaksi ehdotettiin vuotta 2020. 
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Huomattava, että jos tilastointiin tehdään muutoksia, tieto tarvitaan ennen 
vuodenvaihdetta. 

- Seuraavaan kokoukseen em. työpajasta mietittäväksi, kenelle työpaja suunnataan ja 
mitä tilastoista halutaan seurata?  

- Open Knowledge Finlandista kerrottiin Wikimediassa kehitetystä hyvästä tavasta 
kerätä palautetta takaisin organisaatioille. Linkki esimerkkiaineistosta on lisätty 
muistion loppuun. 

- OKM:stä muistutettiin, että se käyttää myös Finnan käyttöä tunnuslukuina. 
- Todettiin myös, että digitaalisten aineistojen käytöstä pitäisi kerätä koko ajan 

palautetta. 
 

 
8. Finnan tilannekatsaus 

 
Esittely 
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen. 
 
Esitys 
Tiedoksi. 
 
Käsittely 
Kommentti: 
- Sopimusten allekirjoitusprosessiin toivottiin jatkossa suoraviivaistamista. 

 
 

9.  Tiedotusasiat 

 
- Kevätkauden tapahtumat ja koulutukset 
- Kokousajat 2019 

o Huom. Paikkana Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 
3.krs. 

o Huomioitavaa pidennetyt kokousajat 
o ke 29.5. klo 12–16  – työpaja 
o pe 13.9. klo 10–14 
o lokakuussa mahdollisesti 1–2 strategiatyöpajaa 
o ke 13.11. klo 12–16 

 
 

10. Muut asiat 

Ei muita asioita. 
  
 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28. 
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LIITTEET 

Liite 1: Vuosiraportti 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108763324&preview=/108763324/
108765092/Finna_Vuosiraportti2018_v01.docx 
Liite 2: Toimintasuunnitelma 
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Suunnitelmat+ja+raportit?preview=/51840967/110
465416/Finna-toimintasuunnitelma_2019_v1.docx 
Liite 3: Strategiatyö 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108763324&preview=/108763324/
110461570/Strategiaty%C3%B6.pptx 
Liite 4: Viestintäsuunnitelma 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108763324&preview=/108763324/
110461546/Finna_viestinta%CC%88suunnitelma.pdf 
Liite 5: Kooste palautteenhallinnasta 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108763324&preview=/108763324/
110462110/Kooste_palautteenhallinnasta_20190314.pdf 
Liite 5.1.: Finna-työpajan tuloksia -kooste TAKO-seminaarissa 12.3.2019 - lisätty sivulle 
kokouksen jälkeen 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108763324&preview=/108763324/
110463949/Finnatyo%CC%88paja_TAKOkevat_20190213_konsortioedustajille.pdf 
Liite 6: Tilannekatsaus 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108763324&preview=/108763324/
110461906/Finna_tilannekatsaus_konsortio_14-03-2019_tiiv.pptx 
Linkki: Wikimedia Commons Data Roundtripping: 
https://outreach.wikimedia.org/wiki/GLAM/Newsletter/February_2019/Contents/Spe
cial_story 
Linkki: Kevätkauden tapahtumat ja koulutukset 2019 
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tapahtumat+ja+koulutukset 
 


