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Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän kokous 28.4.2021 

Aika 28.4.2021 

Paikka Zoom-etäkokous 

  

 

Jäsenet Kaisa Hypén (pj) 

 Tommi Harju 

 Nina Hyvönen 

 Heli Kautonen 

 Eeva Klinga-Hyöty 

Matti Sarmela 

Silja Saarikoski 

Anu Turunen 

Aija Vahtola 

Miia Willman 

 

Esittelijät Kristiina Hormia-Poutanen 

Minna Olkinuora-Tauru 

 

Asiantuntijat Lassi Lager 

 

Sihteeri Kaija Kovanen 

 

 

 

MUISTIO 

  

1. Kokouksen avaus, kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan 

hyväksyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00 ja totesi osallistujat. Esityslista hyväksyttiin. 

Uuden ohjausryhmän esittäytymiskierros. 

 

Ohjausryhmän perehdytys 

 

2. Ohjausjärjestelmän arviointi ja uudistaminen 2020 

 

Kristiina Hormia-Poutanen esittelee ohjausryhmien arvioimistyön tuloksena tehdyt 

toimenpiteet, liite 1. 

Esittelyn koettiin antavan hyvän pohjan ohjausryhmätyöskentelyn aloitukseen. 
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3. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän tehtävät, säännöt ja kokouskäytännöt 

(Liite 2 ja liite 3) 

 

Käytiin lyhyesti läpi ohjausryhmän säännöt ja kokouskäytännöt. Ohjausryhmän 

tehtävänä on ohjata Melinda-palvelun strategisen tason toimintaa sekä 

kuvailuyhteistyötä. Tämän lisäksi ohjausryhmä edistää aktiivisella toiminnallaan 

palvelun, sen asiakkaiden sekä sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. 

Ohjausryhmän alaisina asiantuntijaryhminä toimivat: 

• Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) 

• Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa) 

• Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä 

Kansalliskirjaston johtokunta nimitti ohjausryhmän ja hyväksyi sen uudet säännöt 

maaliskuussa 2021. Sääntöjä ja kokouskäytäntöjä on yhdenmukaistettu 

ohjausjärjestelmän uudistamisen yhteydessä. 

Toteutettiin Mentimeter-kysely ohjausryhmän jäsenten odotuksista ohjausryhmän 

toiminnalle, liite 7. 

Keskusteltiin erityisesti ohjausryhmän tehtävistä ja kokouskäytännöistä. Erityisesti 

keskustelua herätti jäsenten edustajuus eri kirjastojärjestelmien osalta. Lisäksi 

keskusteltiin ohjausryhmän tavoitteista koko toimikauden ajalle. 

Esitys: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 

 

 

ILMOITUSASIAT 

 

4. Melindan tilannekatsaus 

 

Minna Olkinuora-Tauru esittelee Melindan tilannekatsauksen, liite 4. 

 

Keskusteltiin Melindan hinnoittelun ja pienten kirjastojen resurssien vaikutuksista 

Melindaan liittymiseen. Tämä koskettaa erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnon alan ulkopuolisia organisaatioita. Ehdotettiin, että Melinda ja 

Erikoiskirjastojen neuvosto kontaktoisivat yhdessä erikoiskirjastoja ja tietopalveluja. 

Keskusteltiin myös Melindan kehittämisen painopisteistä alkaneella tuloskaudella ja 

ohjausryhmän roolista suhteessa niihin. 

 

Esitys: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 

 

 

https://www.kiwi.fi/display/kumea
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=91751314
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473
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5. Melindan palvelusopimuksen liitteiden muutokset 

 

Lassi Lager esittelee Melindan palvelusopimuksen rakenteen ja sinne lisätyn uuden 

liitteen: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Palvelusopimus, liite 5.  

 

Sopimuksen uusi Liite 7 Metatietovaranto Melindan ja Suomen ALMA-kirjastojen 

kuvailuympäristön välinen integraatio koskee vain Ex Libris ALMA -

kirjastopalvelualustaa käyttäviä organisaatioita. Liite on toimitettu tiedoksi Alma-

kirjastojen sopimusyhteyshenkilöille. 

 

PÄÄTÖSASIAT 

 

6. Vuosikello 2021 

 

Esittelijä: Lassi Lager, liite 6. 

 

Määritellään ohjausryhmälle vuosikello ja alustavasti vuoden seuraavissa kokouksissa 

käsiteltävät asiat. Taustaksi Tiedonhallinnan ohjausryhmän vuosikello 2020 ja edellisen 

ohjausryhmän toiveet fokusoimisesta. 

 

Keskusteltiin tulevissa kokouksissa käsiteltävistä aiheista sekä ohjausryhmän roolista.  

 

Esitys: Vuosikelloon 2021 kirjataan aiheita tuleviin kokouksiin. 

Päätös: Vuosikelloon 2021 kirjattiin ylös seuraavat aiheet: Kansalliskirjaston 

kuvailupolitiikka, metatietovisio, kuvailuryhmien toiminta, kuvailun ekosysteemi, 

automaattinen kuvailu ja sen kehitys sekä eri sektoreiden tilanne ja Melindaan liittyvät 

näkemykset. 

 

 

MUUT ASIAT 

  

7. Yleisten kirjastojen metatietoryhmän esittely 

 

Kaisa Hypén esittelee Metatietoryhmää ja yleisille kirjastoille tehtyä kyselyä. 

 

Siirtyy seuraavaan kokoukseen. 

 

  

8. Seuraava kokous 

Ohjausryhmän seuraava kokous järjestetään 11.6.2021 klo 10.00-12.00. Seuraavassa 

kokouksessa aiheina mm. kuvailuryhmien toiminta ja raportit tiedoksi, yleisten 

https://www.kiwi.fi/display/melinda/Palvelusopimus
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kirjastojen Metatietoryhmän esittely, metatietovisio, kuvailupolitiikka ja vuosikellon 

täydentäminen. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58. 

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. Valtakunnallisten palveluiden ohjausjärjestelmän arviointitoimenpiteet 

Liite 2. Ohjausryhmän säännöt 

Liite 3. Ohjausryhmän kokouskäytännöt 

Liite 4. Melindan tilannekatsaus 

Liite 5. Metatietovaranto Melindan ja Suomen ALMA-kirjastojen kuvailuympäristön välinen 

integraatio (Palvelusopimuksen Liite 7) 

Liite 6. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän vuosikello 2021 

Liite 7. Mentimeter-kyselyn vastaukset. 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=211911466&preview=/211911466/216335634/ohjausjarjestelma_toimenpiteet_valmis%20(003).pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=211911466&preview=/211911466/216334964/melinda-ja-kuvailuhteyhteistyo-ohry-saannot-2021.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=211911466&preview=/211911466/216336555/Kansalliskirjaston_ohjausryhmien_kokousk%C3%A4yt%C3%A4nteet.docx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=211911466&preview=/211911466/216957713/Melindan%20tilannekatsaus%2020210428%20Melinda%20ja%20kuv%20ory.pptx
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Palvelusopimus?preview=/50168589/213451981/Liite%207%20Melinda%20rajapinnat%20Suomen%20Alma-kirjastot.pdf
https://www.kiwi.fi/display/melinda/Palvelusopimus?preview=/50168589/213451981/Liite%207%20Melinda%20rajapinnat%20Suomen%20Alma-kirjastot.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=215483318
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=211911466&preview=/211911466/222658638/Menti_Melinda_ohry_1_2021.jpg

