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Finnan konsortioryhmän kokous 

Aika: tiistai 10.3.2020 klo 10.00–13.00 (klo 9.00–10.00 jäsenten ja varajäsenten perehdytys) 

Paikka: Kansalliskirjaston auditorio, C221, Yliopistonkatu 1, 2.krs. 

Osallistujat: 
konsortioryhmän puheenjohtaja: kehittämispäällikkö Matti Sarmela, Valtakunnalliset 
kehittämispalvelut, Helsingin kaupunginkirjasto 
konsortioryhmän varapuheenjohtaja: yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto 
informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto 
kirjastonjohtaja Heli Kautonen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto 
palvelupäällikkö Irma Reijonen, Kansalliskirjasto 
palvelupäällikkö Tiina Jounio, Oulun yliopiston kirjasto 
johtaja Päivi Hirvonen, Kansallisarkisto 
apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti  
arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 
erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria 
tutkija Aki Pohjankyrö, Helsingin kaupunginmuseo 
kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto 
tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland – poistui kohdan 4 käsittelyn jälkeen klo 
11.45. 
puheenjohtaja Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finland – edellisen varajäsen  
GLAM-koordinaattori Susanna Ånäs, WikimediaSuomi 
kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus-ja kulttuuriministeriö – etäyhteydellä 

Poissa: 
palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut 
arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto 

Kutsutut asiantuntijat: 
tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto 
tiedottaja Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto 
johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto 
kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto 
johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto 
suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri) 
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ASIALISTA 

1. Ryhmän kokoonpano, varajäsenen vaihtuminen ja 
asialistan hyväksyminen 

Esittely 

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Asialista hyväksytään. Kansalliskirjaston johtokunta on 
kokouksessaan 10.12.2019 hyväksynyt Kansalliskirjaston esityksen mukaisesti Finna-konsortioryhmän 
kokoonpanon vuosille 2020–2021. Yleisten kirjastojen neuvosto on ilmoittanut varajäsenen 
muutoksesta 10.3.2020 alkaen. Ilmoitetun varajäsenen erityissuunnittelija Aija Laineen sijaan uudeksi 
varajäseneksi tulee kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä. Konsortion jäsenten esittäytyminen. 

Esitys 
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Vahvistetaan  
konsortioryhmän varajäsenen vaihtuminen. Todetaan edellisen kokouksen 
muistio.   Konsortioryhmän jäsenet esittäytyvät. 

Käsittely 

Keskustelua: 
Jäsenet kertoivat esittäytymisen yhteydessä edustamansa sektorin ajankohtaiset kuulumiset Finnaan 
liittyen:  

− Yleisten kirjastojen neuvosto, Matti Sarmela: Edistämme Finnan visiota, 
tavoitteena saada kaikki yleiset kirjastot mukaan. 

− Museovirasto, Ismo Malinen: Museoiden Finna-foorumin kautta toiveet saatu 
hyvin eteenpäin. 

− AMKIT-konsortio, Hanna Saario: Käytettävyys, löydettävyys, opiskelijoiden ja 
tutkijoiden tarpeet keskeisiä. 

− Erikoiskirjastojen neuvosto, Heli Kautonen: Uudelleenprofilointi, ja strategiatyö. 
Kartoitetaan mm., miten erikoiskirjastot sijoittuvat kentälle ja millaisia haasteita 
käyttäjillä on? 

− Kansalliskirjasto, tutkimuskirjasto, Irma Reijonen: Ajankohtaista 
korkeakoulukirjastojen järjestelmävaihdokseen liittyvät ratkaisut ja katsoa, 
muuttavatko ne Finnan käyttäjäkuntaa.  

− FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto (Oulun yliopiston kirjasto erityisesti), 
Tiina Jounio: Ajankohtaista kirjastojen yhdistyminen, alustapalvelut 
järjestelmänvaihdon yhteydessä, maksumuurin takana olevat aineistot, miten ne 
saadaan sujuvasti asiakkaille. 

− Kansallisarkisto, Päivi Hirvonen: Järjestelmävaihdos ajankohtainen, AHAA-
migraatio, josta johtuvaa rajapintatyötä sekä jälkimigraatiotyötä. 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=107186077&preview=/107186077/150831515/20191203_Finna-konsortioryhma%CC%88_muistio.pdf
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− Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Mikko Kuutti: Ajankohtaista: 
Kokoelmatyö, digitointi, saatavuus, Elonet – suoratoistopalvelu, kirjasto siirtyy 
Auroraan. 

− Arkistojen yhteistyöverkosto, Kristina Linnovaara: Toive tarjota enemmän 
aineistoja Finnan kautta, NKR iso uusi asia. 

− Kansallisgalleria, Hanna-Leena Paloposki: Ajankohtaista nyt juuri avoin data, 
Hack4fi, Kansallisgalleria on panostanut uuteen kokoelmaverkkosivustoon. 
MuseumPlus-järjestelmästä ei ole vielä siirretty KG-aineistoja Finnaan; tietojen 
päivitys tulossa myöhemmin. Seurataan Finnan kehitystä (esim. hierarkkinen 
aineisto). 

− Suomen Museoliitto, Aki Pohjankyrö: Uutta: Helsingin kaupunginmuseo on 
vuoden 2020 alusta lähtien ollut Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo, 
joka vastaa museoiden yhteistyön ja kuntalaisten kanssa tehtävän 
kulttuuriperintötyön kehittämisestä. Nyt myös rajapintakehitystyötä ja 
tapahtumia avoimeen kulttuuridataan liittyen. 

− YLE, Lauri Saarikoski: Organisaatiohyödyntäjänä mukana, Finnan API tärkeä. 

− Open Knowledge Finland, Jessica Parland-von Essen: Avoimen julkaisemisen 
GLAM-työ. 

− WikimediaSuomi, Susanna Ånäs: Tällä viikolla vuotuisen Hack4fi:n 
järjestelytehtävät ja tärkeää myös Wikidatan hyödyntämisen kehittäminen. 

− Avointen oppimateriaalien kirjasto, Tero Huttunen: Ajankohtaista mm. avoimet 
oppimateriaalit, sanastotyö. 

Päätös 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02. Asialista hyväksyttiin. Varajäsenen vaihtuminen 
vahvistettiin. Muistio todettiin ja samalla jäsenille kerrottiin, että muistio lähetetään kokouksen jälkeen 
kaikille kokoukseen osallistuneille tarkistettavaksi ja tiedoksi muille. 

 

2. Uudet säännöt ja toimintaperiaatteet  

Esittely 

Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 10.12.2019 hyväksynyt konsortioryhmän säännöt ja 
toimintaperiaatteet. Johtokunnalle annettu esitys perustui vuoden 2019 viimeisessä konsortioryhmän 
kokouksessa hyväksyttyihin ehdotuksiin.  Liite 1: Finna-konsortioryhmän säännöt, Liite 2: Finna-
konsortion toimintaperiaatteet 

Esitys 

Todetaan konsortioryhmän uudet säännöt ja toimintaperiaatteet. 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841279&preview=/51841279/152830920/Finna-konsortioryhma%CC%88n%20sa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t%202020-2021.pdf
https://www.kiwi.fi/download/attachments/91755634/Finna-konsortioryhma%CC%88_sa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t2018_2019_FINAL.pdf?version=1&modificationDate=1521706121185&api=v2
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Konsortio?preview=/54659991/152830923/Finna-konsortion%20toimintaperiaatteet%202020-2021.pdf
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Konsortio?preview=/54659991/152830923/Finna-konsortion%20toimintaperiaatteet%202020-2021.pdf
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Käsittely 

Tuotiin esiin, että suurin muutos edellisiin sääntöihin on avointen oppimateriaalien edustuksen 
mukaantulo. 

 

3. Finna-konsortioryhmän kokousten vuosikello 2020 ja 
toiminta 

Esittely 

Puheenjohtaja kertoo ryhmän työskentelytavoista ja käy läpi vuosikellon. 

Esitys 

Keskustelu työskentelytavoista ja mahdolliset täydennykset vuosikelloon. 

 

4. Finnan visio ja kehityslinjaukset 

Esittely 
Bjarne Beckmann, Heidi Mustajoki, Riitta Peltonen, Erkki Tolonen ja Maria Virtanen esittelevät 
Finnan visiota vuosille 2021-2025.  
Liite 3: Finnan visio ja kehityslinjaukset 
Liite 4: Vision toteuttaminen: viestintäsuunnitelma 
 
Taustamateriaali 1: Finnan alustava visiointimateriaali  (konsortioryhmän kanssa 2019 Talent Vectian 
fasilitoimana toteutetun visiotyön dokumentointi) 

Esitys  

Keskustellaan visiosta ja sen jalkauttamisesta. 

Käsittely 
Taustaksi esitykselle kerrottiin visiotyöstä: Pohjana on konsortion kanssa viime vuonna tehty laaja 
yhteistyö. Pienempi ryhmä on työstänyt viestinnällistä versiota eteenpäin. Visiotyö hyväksyttiin 2019 
viimeisessä kokouksessa ja sen tekemät huomiot näkyvät tässä versiossa. 
Keskustelua visioviestinnän jalkauttamisesta: 

− Esittelijä mainitsi, että viime visiokaudella oli välitarkistus. Nytkin saattaisi parin 
vuoden kuluttua olla hyvä aika tarkistukselle konsortioryhmässä. 

− Kysyttiin, mikä voisi olla konsortion jäsenten tapa viestiä visiosta? Tuotiin esiin 
huoli, miten viestitään niille, jotka ovat organisaatiossa kauempana Finna-työn 
ytimestä.  

− Visioviestinnässä oltava kohderyhmille avautuvaa konkretiaa, se mahdollistaa 
asioiden esittelyn organisaatioissa. 

https://www.kiwi.fi/download/attachments/157909598/Finnan%20visio%20ja%20kehityslinjaukset_konsortioryhm%C3%A4_20200310.pptx?version=2&modificationDate=1583755335246&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/157909598/Finnan_vision_viestinta%CC%88suunnitelma_konsortio.pptx?version=1&modificationDate=1583738133829&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/157909598/Finnan%20alustava%20visiointimateriaali.pptx?version=2&modificationDate=1583243187668&api=v2
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− Olisi hyvä, että tällaisella julkisrahoitteisella palvelulla on kilpailukykyiset 
edellytykset kehittää palvelua. 

− Peruspalvelun uusiin avauksiin liittyen halutaan jatkossa tietoa vaikuttavatko ne 
maksullisten asiakkaiden hintoihin. 

− Toivottiin enemmän panostusta peruspalvelusta viestimiseen ja markkinointiin. 
Oppilaitosten kanssa tehty työ tunnetaan, mutta media ja suuri yleisö vielä 
haaste. 

− Muistutettiin, että konsortio on linkki myös järjestöihin ja yrityksiin. 

− Tärkeää myös, että viestinnässä Finna-palvelut näkyisi Europeanan 
aggregaattorina. 

− Viestinnässä voisi näkyä myös Finnan yhteiskunnallinen tehtävä, viime kädessä 
palvelu on avoimen demokratian puolustamista. 

−  

5. Vuosiraportin 2019 hyväksyminen 

Esittely 
Erkki Tolonen esittelee Finnan vuoden 2019 vuosiraportin. 
Liite 5: Finna_Vuosiraportti2019_v1 
Liite 9: Vuosiraportin esittely 

Esitys  

Hyväksytään vuosiraportti 2019. 

Käsittely 

Esittelyssä kerrottiin tiiviisti pääkohdat. 

Päätös 

Hyväksyttiin. 

 

6. Toimintasuunnitelman 2020 hyväksyminen 

Esittely 
Erkki Tolonen esittelee Finnan toimintasuunnitelman vuodelle 2020. 
Liite 6: Finna_toimintasuunnitelma_2020_v1 

Esitys  

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020. 

https://www.kiwi.fi/download/attachments/157909598/Finna_Vuosiraportti2019_v1.docx?version=4&modificationDate=1583799099243&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/157909598/konsortio2020-raportti_erkki.pptx?version=1&modificationDate=1583828913005&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/157909598/Finna_toimintasuunnitelma_2020_v1.docx?version=2&modificationDate=1583705173566&api=v2


 

 

 

 MUISTIO 

Konsortioryhmän kokous 1/2020 
10.3.2020 

6(8) 

Käsittely 

− Esittelyssä kerrottiin tiiviisti pääkohdat. 

− Tiedusteltiin M-PASSid:n integroimista yhdeksi tunnistautumistavaksi. 
Kerrottiin, että asiaa edistetään, mutta toteutusta ei saada vielä vuodelle 2020. 

Päätös 

Hyväksyttiin. 

 

7. Avointen oppimateriaalien kirjasto 

Esittely 
Tero Huttunen esittelee Avointen oppimateriaalien kirjastoa. 
Liite 7: Avointen oppimateriaalien kirjasto 
Lisätietoa: 
https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/50692318/Digitaalisten_oppimateriaalien_metatieto.p
df?version=1&modificationDate=1508762877240&api=v2 
https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/Hankkeen+kuvaus 

Esitys  

Tiedoksi. 

 

8. Finna ja yhteinen suomalainen e-kirjasto -hanke 
(yleiset kirjastot) 

Esittely 
Matti Sarmela esittelee yhteinen suomalainen e-kirjasto -hanketta. 
Liite 8: Yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonseptin selvitystyö 

Esitys  

Tiedoksi. 

 

9. Tiedotusasiat 

− Kevätkauden toteutuneet ja suunnitellut tapahtumat ja koulutukset 

− Tulevia tapahtumia kevätkaudella: 

https://aoe.fi/#/etusivu
https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/50692318/Digitaalisten_oppimateriaalien_metatieto.pdf?version=1&modificationDate=1508762877240&api=v2
https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/50692318/Digitaalisten_oppimateriaalien_metatieto.pdf?version=1&modificationDate=1508762877240&api=v2
https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/Hankkeen+kuvaus
https://www.kiwi.fi/download/attachments/157909598/finnakonsortio2020-03-10_digimediahanke_sarmela.pptx?version=1&modificationDate=1583812235946&api=v2
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− Webinaari korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille 11.3. Ilmoittaudu mukaan 9.3. 
mennessä. 

− Finna mukana Hack4Fi-hackatonissa 13.–15.3.2020 

− Finnan viestintätyöpaja 24.3., aiheena häiriöviestintä. Ilmoittaudu mukaan 17.3. 
mennessä. 

− Finna-työpaja ITK-messuilla 1.4.2020 – siirtynyt pidettäväksi 21.–23.9.2020 

− Finna mukana Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa 1.–
3.4.2020 – siirtynyt pidettäväksi 21.–23.9.2020 

− Finna mukana Kookos-käyttäjäpäivässä 7.4.2020 

− Museoiden Finna-foorumi 22.4.2020 

− Yleisten kirjastojen sektoritapaaminen 23.4.2020 

− Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen sektoritapaaminen 24.4.2020 

− Arkistojen sektoritapaaminen 28.4.2020 

− Finnan peruskoulutus 5.5.2020 

− Hallintaliittymän peruskoulutus 6.5.2020 

− Hallintaliittymän syventävä koulutus 7.5.2020 

− Missä mennään -webinaari 12.5.2020 

− Finna mukana Museopäivillä 12.5.2020 

− Lisäksi järjestämme korkeakoulukirjastoille kevään aikana koulutusta liittyen 
CDI-siirtymään (Central Discovery Index). Ajankohta selviää myöhemmin ja 
siitä tiedotetaan erikseen.  

− Menneitä tapahtumia kevätkaudella: 

− Finna.fi mukana Educa-messuilla 25.–25.1.2020 

− Tapahtumien ja koulutusten lisätiedot ja linkit materiaaleihin ja tallenteisiin 
löydät Finnan asiakaswikistä. 

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Webinaari+korkeakoulu-+ja+erikoiskirjastoille+11.3.2020
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=156599179
https://ohjelma.itk-konferenssi.fi/en_US/event/yhdessa-tehden-kulttuuriperintoaineistosta-avoimiksi-oppimateriaaleiksi-127/register
https://finna.fi/FeedContent/news-finna/Tule+tutustumaan+Finna+Luokkahuone+-palveluun+Educa-messuille
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tapahtumat+ja+koulutukset
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10. Muut asiat 
 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.04. 

 

LIITTEET JA TAUSTA-AINEISTOT 

 
Liite 1: Finna-konsortioryhmän säännöt 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841279&preview=/51841279/152830920/Fi
nnakonsortioryhma%CC%88n%20sa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t%202020-2021.pdf 
Liite 2: Finna-konsortion toimintaperiaatteet 
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Konsortio?preview=/54659991/152830923/Finna-
konsortion%20toimintaperiaatteet%202020-2021.pdf 
Liite 3: Finnan visio ja kehityslinjaukset 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/158827555
/Finnan%20visio%20ja%20kehityslinjaukset_konsortioryhm%C3%A4_20200310.pptx 
Liite 4: Vision toteuttaminen: viestintäsuunnitelma 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941385
/Finnan_vision_viestinta%CC%88suunnitelma_konsortio.pptx 
Taustamateriaali 1: Finnan alustava visiointimateriaali 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/158827576
/Finnan%20alustava%20visiointimateriaali.pptx 
Liite 5: Finnan vuosiraportti 2019 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941540
/Finna_Vuosiraportti2019_v1.docx 
Liite 6: Finnan toimintasuunnitelma 2020 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941368
/Finna_toimintasuunnitelma_2020_v1.docx 
Liite 7: Avointen oppimateriaalien kirjasto 
https://aoe.fi/#/etusivu 
Liite 8: Yleisten kirjastojen digitaalisen median palvelukonseptin selvitystyö 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941551
/finnakonsortio2020-03-10_digimediahanke_sarmela.pptx 
Liite 9: Vuosiraportin esittely 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941584
/konsortio2020-raportti_erkki.pptx 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841279&preview=/51841279/152830920/Finnakonsortioryhma%CC%88n%20sa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t%202020-2021.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841279&preview=/51841279/152830920/Finnakonsortioryhma%CC%88n%20sa%CC%88a%CC%88nno%CC%88t%202020-2021.pdf
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Konsortio?preview=/54659991/152830923/Finna-konsortion%20toimintaperiaatteet%202020-2021.pdf
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Konsortio?preview=/54659991/152830923/Finna-konsortion%20toimintaperiaatteet%202020-2021.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/158827555/Finnan%20visio%20ja%20kehityslinjaukset_konsortioryhm%C3%A4_20200310.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/158827555/Finnan%20visio%20ja%20kehityslinjaukset_konsortioryhm%C3%A4_20200310.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941385/Finnan_vision_viestinta%CC%88suunnitelma_konsortio.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941385/Finnan_vision_viestinta%CC%88suunnitelma_konsortio.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/158827576/Finnan%20alustava%20visiointimateriaali.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/158827576/Finnan%20alustava%20visiointimateriaali.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941540/Finna_Vuosiraportti2019_v1.docx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941540/Finna_Vuosiraportti2019_v1.docx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941368/Finna_toimintasuunnitelma_2020_v1.docx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941368/Finna_toimintasuunnitelma_2020_v1.docx
https://aoe.fi/#/etusivu
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941551/finnakonsortio2020-03-10_digimediahanke_sarmela.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=157909598&preview=/157909598/159941551/finnakonsortio2020-03-10_digimediahanke_sarmela.pptx
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