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Toimiala ja tehtävät nykyisissä säännöissä

Tiedonhallinnan ohjausryhmän toimialaan tällä hetkellä kuuluvat hankkeet ja 
palvelut:

 Kansallinen metatietovaranto Melinda

 Kansalliskirjaston ylläpitämät julkaisuarkistot 

 Arto - Kotimainen artikkeliviitetietokanta -> siirtymässä osaksi Melindaa

Ohjausryhmän tehtävänä on: 

 Linjata metatietovarannon ja muiden ohjausryhmän ohjattavana olevien palveluiden 
kehittämistä

 Seurata ja arvioida hankkeiden ja palveluiden toimintaa

 Toimia nimettyjen hankkeiden (kuten metatietovaranto) johtoryhmänä

 Käsitellä kauaskantoiset ja periaatteelliset metatietovarantoa koskevat asiat kuten

 merkittävät tekniset, toiminnalliset ym. muutokset

 uusien toimijoiden ottaminen mukaan hyödyntäjiksi tai kumppaneiksi

 Varmistaa toiminnan yhteensovittaminen kirjasto- ja tietopalvelualan sekä 
tietohallinnon kehittämislinjauksiin ja -välineisiin sekä toimintaympäristön 
kehittymiseen

 Toimia linkkinä sektorikohtaisiin päättäviin elimiin

 Edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä toimialalla

 Nimetä Tiedonhallinnan ohjausryhmän asiantuntijaryhmät
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Kokouksissa käsitellyt aiheet 2017-

Tilannekatsaukset ja suunnitelmat (ryhmän ohjauksen alaiset palvelut)

 Julkaisuarkistopalveluiden tilannekatsaus (2017, 2019)

 Melinda/metatietovarantohanke: tilannekatsaus ja projektisuunnitelma (2017, 

2018, 2019)

 Arto-tilannekatsaus (2017)

 Kansallisten kuvailuryhmien raportit ja toimintasuunnitelmat (2017, 2018, 2019)

Taustoitusta

 Kansalliskirjaston palveluiden ohjausjärjestelmä ja tiedonhallinnan 

ohjausryhmän rooli (2017)

 Kuvailun kansallisten asiantuntijaryhmien suhteet ja roolit (2018)

 Metatietovaranto Melindan hanke- ja vuosisuunnittelu (2017)

 GDPR ja sopimusuudistukset (Melinda, julkaisuarkistot) (2018, 2019)

 Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä (2018)
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Muita aiheita (tiedotusasioita) 2017-

Yleistä metatiedoista 

 RDA-tilannekatsaus (2018)

 YSA:sta YSO:on (2017, 2018)

 Kuvailun ekosysteemi (2018)

 (Fennican) datan avaaminen linkitettynä datana (2017)

 Vaikuttavuuden arviointi ja kirjastojen yhteistilasto (2018)

 Kuvailun automatisointi (2019)

 Tekoäly KK:ssa? (2019)

 Metatietopalvelukokonaisuus-hanke (2017)

Yhteistyö

 Suomi.fi –esittely (2017)

 Helsingin kaupunginkirjaston valtakunnallinen kehittämistehtävä (2019)

 Opinnäytteiden arkistointi  (2017)

 Korkeakoulujen kirjastojärjestelmien uusiminen tilannekatsaus (2017, 2019)

Kansalliskirjaston palveluista yleisesti

 Kansalliskirjaston palvelukyselyn tulokset (2017)

 Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen jälkeen Kansalliskirjastoon siirtyneet tehtävät 
(2018)

 Kansalliskirjaston palveluiden ulkoinen arviointi (2018)

 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden uusi palvelurakenne (2019)
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Keskustelua

 Miten hankkeiden ja palveluiden ohjaus toimii nyt? 

 Onko ryhmä edustava? 

 eri sektoreiden lisäksi eri järjestelmiä käyttävät kirjastot?


