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Finnan konsortioryhmän kokous 3.12.2019 

Aika: perjantai 3.12.2019 klo 10.00–13.00  

Paikka: Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 3.krs, 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/info/yhteystiedot#saapumisohjeet-kokous--ja-koulutusvieraille  

Osallistujat 

konsortioryhmän puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto 

konsortioryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, 

Helsingin kaupunginkirjasto  

informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto  

palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto  

palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut  

johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto  

apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (paikalle klo 10.05, kohta 3.) 

arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto (paikalle klo 10.05, 

kohta 3.) 

yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto  

tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo  

kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (paikalle klo 10.55, kohta 3.) 

arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (poistui klo 11.52, kohta 4)  

puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland  

Poissa  

tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus 

arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria  

toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura  

Kutsutut asiantuntijat  

tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto 

ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (etäyhteydellä kohta 4)  

kehittämisjohtaja Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo (etäyhteydellä kohta 4) 

asiantuntija Salla Rimpinen, Museoliitto (estynyt) 

kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto 

johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto 

suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)  

 

ASIALISTA 

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen 

Esittely 

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa osallistujat. Asialista hyväksytään. 
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Esitys 

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. 

 

Päätös 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00, osallistujat todettiin ja asialista hyväksyttiin 

seuraavin muutoksin: Kohtien 2 ja 3 käsittelyjärjestys vaihdettiin. 

 

 

2. Visiointityöskentelyn päätöskatsaus 

Esittely  

Kristiina Hormia-Poutanen esittelee visiointityöskentelyn tuloksia. Visiosta valmistuu 

2020 viestinnällinen versio. Keskustellaan visiosta ja sen jalkauttamisesta. 

Liite 1: Finnan alustava visiointimateriaali (alustava taustamateriaali) 

Liite 2: Finnan visiodokumentti (hyväksyttävä dokumentti, päivitetty 2.12. klo 16.45 - 

päivitetyt kohdat punaisella)  

 

Esitys 

Hyväksytään Finnan visiodokumentti. 

 

Käsittely 

− Pyydettiin, että Kansalliskirjasto tuo viestinnällisessä versiossa käyttäjäryhmien 

kohdalla esiin, että Finna on tarkoitettu kaikille. 

 

Päätös 

Hyväksytään visiodokumentti kokouksessa sovituin seuraavin muutoksin: 

Esitysdia 2: muutetaan Käyttäjäryhmät-otsikko muotoon Käyttäjäryhmät 

fokuksessa. 

Esitysdia 2: tiivistetään kirjatuiksi asiakasorganisaatioiksi arkistot, kirjastot, museot. 

Esitysdia 5: muutetaan otsikon Paras käyttökokemus alla oleva lause ”Käyttäjä saa 

läpinäkyvästi ja personoidusti monipuolista sisältöä tiede- ja 

kulttuuriperintöorganisaatioiden laajasta tarjonnasta” muotoon ”Käyttäjä saa 

läpinäkyvällä tavalla ja personoidusti monipuolista sisältöä tiede- ja 

kulttuuriperintöorganisaatioiden laajasta tarjonnasta”. 

 

3. Finnan tilanne 2019 ja Finnan toimintasuunnitelma 2020 

Esittely 

Erkki Tolonen esitteli Finnan vuoden 2019 tilannekatsauksen ja alustavan 

toimintasuunnitelman 2020. 

Liite 3: Finnan tilanne 2019 ja alustava toimintasuunnitelma 2020 

 

Esitys  

Tiedoksi ja keskusteltavaksi. 

 

Käsittely 

Keskustelua: 
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− Tiedusteltiin, onko organisaatioille mahdollisuutta olla mukana pilottina MyData-

hankkeissa. Itä-Suomen yliopiston kirjasto ja Museovirasto ilmaisivat alustavan 

kiinnostuksensa. 

− Esitettiin huoli, riittääkö aika kaikkeen suunniteltuun. Kaikille sektoreille tulossa 

tärkeitä asioita, viestiminen tärkeää. Iso riski on, että isot organisaatiot alkavat 

tehdä omia ratkaisuja. 

− Tehostetaan tiedotusta asiasta. 

 

 

4. Eri sektoreiden järjestelmävaihdokset ja -uudistukset 

Esittely  

Leena Paaskoski, Ismo Malinen (Sampsa Heinosen esityksen pohjalta) ja Miia Herrala 

kertoivat museoiden ja arkistojen järjestelmänvaihdoksista ja -uudistuksista. 

Liite 4: Collecte-tilannekatsaus 

Liite 5: Kookos-kokoelmahallinnan ja MuseumPlus-järjestelmän tilannekatsaus 

Liite 6: Ahaa-palvelun tilannekatsaus 

 

Esitys 

Keskustellaan. 

 

Käsittely 

Keskustelua: 

− Muistutettiin, että on tärkeää, että uudet järjestelmät tukevat käyttöoikeuksien 

kuvailua. RightsStatements.org on hyvä vaihtoehto tilanteisiin, joissa Creative 

Commons -lisenssejä ei voi käyttää. 

− Muistutettiin myös, että jos tietue-ID:t muuttuvat järjestelmänvaihdosten 

yhteydessä, tietueet putoavat pois käyttäjien suosikkilistoilta. 

 

 

5. Konsortioryhmän sääntöjen ja konsortion toimintaperiaatteiden päivitykset  

Esittely 

Maria Virtanen esittelee konsortiodokumenttien päivitykset. 

Liite 7: Finna-konsortioryhmän sääntöjen päivitys 2019 

Liite 8: Finna-konsortion toimintaperiaatteiden päivitys 2019 

 

Esitys 

Hyväksytään päivitetyt säännöt ja toimintaperiaatteet. 

 
Päätös 

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 

Liite 7: Finna-konsortioryhmän sääntöjen päivitys 2019: 

− Sivu 2. Taulukko: Intressiryhmien edustajat. Esim. palvelun potentiaalisten 

käyttäjien tai yhteistyökumppaneiden edustajia (3 2-6) 

− Muutos: enintään kuusi 

 

Liite 8: Finna - konsortion toimintaperiaatteet  



  

 MUISTIO 

Konsortioryhmän 

kokous 

3/2019 4 (6) 

   

     

 3.12.2019    

     

       

        

 

− Taustajärjestelmällä  tarkoitetaan konsortion jäsenten omia järjestelmiä, kuten 

kirjastojärjestelmiä, arkistojärjestelmiä ja museoiden kokoelmien 

hallintajärjestelmiä, joista metatiedot haravoidaan Finnaan tai jotka on muuten 

integroitu Finnaan. Taustajärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on konsortion 

jäsenen omalla vastuulla. 

− Muutos: Käyttämiä/hallinnoimia järjestelmiä 

 

 

2. KONSORTION JÄSENET 

− Maksullisessa palvelumallissa organisaation soveltuvuuden Finna-konsortion 

jäseneksi arvioi Kansalliskirjasto Finnan maksullisen palvelun linjausten 

perusteella. Linjauksista on sovittu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

Ajantasaista tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn 

rahoituksen kattavuudesta ja maksullisen palvelumallin linjauksista pidetään yllä 

Kansalliskirjaston julkisilla verkkosivuilla. 

− Ei muutosta em. tekstiin. Konsortioryhmää informoidaan uusista, maksullisen 

palvelumallin kautta liittyvistä jäsenistä. Päätöksenteon tueksi voidaan tarvittaessa 

kuulla konsortiota. 

 

 

6. Palautekeskustelu  

Esittely 

Käydään palautekeskustelu vuosien 2018–2019 konsortioryhmän työskentelystä. 

 

Esitys 

Keskustellaan. 

 

Käsittely 

Keskustelua: 

− Työskentelykautta kiitettiin yleisesti ja todettiin, että Finna-konsortioryhmä on 

hyvä informaatiokanava ja yhteinen keskustelufoorumi KAM-sektorin 

digitalisaatioon liittyville asioille. 

− Toivottiin jatkossa enemmän työpajatyöskentelyä, josta erityisesti visiointityössä 

saatiin hyviä kokemuksia. 

− Varajäsenten roolia toivottiin vahvistettavan esimerkiksi työpajoihin kutsumalla. 

− Opetus- ja kulttuuriministeriön edustaja ilmoitti myös, että se ei vastaisuudessa 

aseta rahoittajan ominaisuudessa jäsentä konsortioryhmään. Ohjauskeskustelut 

jatkuvat mm. tulosneuvotteluissa ja vuoropuhelu mm. käynnistyvässä 

kokonaisarkkitehtuurityössä. 

 

 

7. Tiedotusasiat 

Syyskauden toteutuneet ja suunnitellut tapahtumat ja koulutukset 

− 20.9. Missä mennään -webinaari, korkeakoulukirjastojen e-aineistoja koskevien 

Finnan käyttäjätutkimusten tulokset 

− 1.10. Finna Luokkahuone -julkaisuwebinaari 
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− 21.10. Kirjastopolitiikka Ruotsissa ja Suomessa – yhteiset tavoitteet ja visiot? - 

The Future of Finna.fi 

− 23. - 24.10. Kirjastoverkkopäivät: Finna-teemainen ohjelmaosio ja työpaja 

− 24. - 25.10. Finna mukana Nordic archive and research -konferenssissa 

− 29.10. Opi käyttämään Finnan suosikkitoimintoa -koulutuswebinaari 

− 8.11. Arkistojen sektoritapaaminen 

− 12.11. Yleisten kirjastojen sektoritapaaminen 

− 14.11. Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen sektoritapaaminen 

− 20.11. Museoiden Finna-foorumi 

− 21.–22.11.2019 Finna mukana Arkeologipäivillä Lahdessa 

− 21.–22.11.2019 Finna mukana Kuva-arkistopäivillä Helsingissä 

− 2.12. Finna-peruskoulutus 

− 4.12. Finnan hallintaliittymän peruskoulutus 

− 5.12. Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 

 

− Tiedoksi: elonet.finna.fi julkaistu tänään. 

 

 

8. Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.51. 

 

 

LIITTEET JA TAUSTA-AINEISTOT 

Liite 1: Finnan alustava visiointimateriaali (alustava taustamateriaali) 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/144212900/Finnan%20alustava%20visiointimateriaali_26112019.pptx 

Liite 2: Finnan visiodokumentti (hyväksyttävä dokumentti, päivitetty 2.12. klo 16.45 - 

päivitetyt kohdat punaisella) 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/145196054/Finnan%20visiodokumentti_p%C3%A4ivitetty.pptx 

Liite 3: Finnan tilanne 2019 ja alustava toimintasuunnitelma 2020 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/145195979/Finnan%20kehitta%CC%88minen%202020%20-konsortio%2003-12-

2019.pptx 

Liite 4: Collecte-tilannekatsaus 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/145196035/Collecte%20%26%20Finna%20LP%202019.pptx 

Liite 5: Kookos-kokoelmahallinnan ja MuseumPlus-järjestelmän tilannekatsaus 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/145196034/esitys_kookos_finna_20191203.pdf 

Liite 6: Ahaa-palvelun tilannekatsaus 

http://elonet.finna.fi/
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https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/145196052/AHAA_tilannekatsaus_Finna_konsortio_2019_12_03.pptx 

Liite 7: Finna-konsortioryhmän sääntöjen päivitys 2019 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/145196058/Finna-

konsortioryhm%C3%A4n%20s%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6jen%20p%C3%A4ivit

ys%202019.pdf 

Liite 8: Finna-konsortion toimintaperiaatteiden päivitys 2019 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=142770647&preview=/14277064

7/145196062/Finna-

konsortion%20toimintaperiaatteiden%20p%C3%A4ivitys%202019.pdf 
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