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Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän kokous 1.12.2021 

Aika 1.12.2021 

Paikka Zoom-etäkokous 

  

 

Jäsenet Kaisa Hypén (pj) 

 Heli Kautonen 

 Eeva Klinga-Hyöty 

Matti Sarmela 

Silja Saarikoski 

Anu Turunen 

Aija Vahtola 

Miia Willman  

 

Poissa Tommi Harju 

 Nina Hyvönen  

 

Asiantuntijat Lassi Lager 

                      Kristiina Hormia-Poutanen 

 Minna Olkinuora-Tauru 

 

Sihteeri Kaija Kovanen 

 

 

 

MUISTIO 

  

1. Kokouksen avaus, kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan 

hyväksyminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00 ja totesi osallistujat. Edellisen kokouksen 

muistio ja tämän kokouksen esityslista hyväksyttiin. 

 

ILMOITUSASIAT 

 

2. Ammattikorkeakoulukirjastojen kuulumisia 

                 

                Eeva Klinga-Hyöty ja Silja Saarikoski kertoivat ammattikorkeakoulukirjastojen 

 kuulumisia. Liite 1. 
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Esitystä pidettiin mielenkiintoisena. Erityisesti keskustelua herätti 

ammattikorkeakoulukirjastoille tehty kysely kirjastojärjestelmävaihdosten jälkeen ja 

erot kokemuksista Koha- ja Alma-kirjastojen välillä. Kysely tehtiin, kun vaihdoksista 

kulunut vain vähän aikaa, joten suunnitelmissa mahdollisesti uusi kysely nyt kun aikaa 

on kulunut enemmän.  

  

 Esitys: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 

 

3. Melindan tilannekatsaus ja projektisuunnitelma 2022 

 

Minna Olkinuora-Tauru esitteli Melindan tilannekatsauksen ja vuoden 2022 

painopisteet. Taustamateriaalina jaetaan Melindan vuoden 2022 projektisuunnitelma, 

mutta sitä ei käsitellä kokouksessa erikseen. Aiheesta lyhyt Mentimeter-kysely 

kokouksen aikana. Liite 2. 

 

Esitystä pidettiin hyvänä ja kattavana. Keskustelua käytiin Mentimeter-kysymysten 

tiimoilta linkitettyyn dataan siirtymisestä, sen tuomista mahdollisista haasteista ja 

hyödyistä. Todettiin myös, että linkitettyä dataa olisi hyvä käsitellä ohjausryhmän 

tulevissa kokouksissa. 

 

Esitys: Keskustellaan, hyväksytään vuoden 2021 painopisteet ja merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. Hyväksyttiin painopisteet vuodelle 2021. 

Mentimeter-kysymysten vastaukset lähetetään ohjausryhmän jäsenille sähköpostitse. 

 

 

4. Tilannekatsaus: Kuvailupolitiikka ja edellisen kokouksen ennakkotehtävä 

 

Lassi Lager esitteli kuvailupolitiikkaa koskevaan ennakkotehtävään tulleita vastauksia. 

 

Ajatuksena viedä ennakkotehtävän vastauksia kuvailun asiantuntijaryhmien 

käsiteltäväksi. Käytiin läpi, mitkä ryhmät olivat vastauksia eri sektoreilta antaneet. 

Pohdittiin myös, pitäisikö kuvailupolitiikan konkretisointia käsitellä ohjausryhmän 

kokouksissa. 

 

Esitys: Keskustellaan ja merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi. 
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PÄÄTÖSASIAT 

 

5. Seuraavan vuoden suunnittelu 

 

Suunniteltiin ohjausryhmän toimintaa ja käsiteltäviä aiheita seuraavalle vuodelle. 

Aiheita, joille ei ole vielä sovittu ajankohtaa, on merkittynä Melindan ja 

kuvailuyhteistyön ohjausryhmän vuosikelloon, liite 3. 

 

Esitys: Vuosikelloon 2022 kirjataan aiheita tuleviin kokouksiin. 

 

Päätös: Vuosikelloon 2022 siirrettiin vuoden 2021 vuosikellosta käsittelemättömät 

asiat. Lisäksi vuosikelloon 2022 lisättiin seuraavat aiheet: kuvailun infrastruktuuri 

(säännöstö, formaatti), linkitetty data, kuvailijan kehityspolku (muutosten vaikutukset) 

ja tekijänoikeusasiat. Lisäksi sovittiin, että Melindan tilannekatsauksen osalta sovitaan 

joka kokoukseen tietyt painopisteet. 

 

MUUT ASIAT 

  

6. Kansalliskirjaston Uutiskirje 

 

 Esittely: Kansalliskirjaston Missä mennään -katsauksen sijasta 15.9.2021 alkaen 

 julkaistaan jälleen Uutiskirjettä.  

  

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

7. Sähköinen allekirjoitus sopimuksissa 

 

Esittely: 

Helsingin yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen allekirjoitusjärjestelmä (UniSign). 

Myös mm. Melindan palvelusopimukset allekirjoitetaan jatkossa ensisijaisesti 

sähköisesti. Allekirjoituskierroksen nopeutuminen mahdollistaa myös yksittäisten 

kirjastojen valtuutuksista luopumisen palvelusopimuksissa, allekirjoitusjärjestys on 

kuitenkin määriteltävissä. Tunnistautuminen HY:n ulkopuolisille allekirjoittajille on 

kaksivaiheinen (sähköposti + tekstiviesti matkapuhelimeen). 

 

Valmisteluprosessi käydään sopimusten osalta läpi samaan tapaan kuin aiemminkin. 

Mietitään prosessin sujuvuus, jotta saadaan mahdollisimman hyvin toimimaan. 
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Esitys: Merkitään tiedoksi ja keskustellaan lyhyesti palvelusopimusten 

allekirjoittamisesta jatkossa. 

 

Päätös: Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi.  

 

8. Yleisten kirjastojen kuvailua koskeva selvitysprojekti 

  

 Esittely:  

 Yleiset kirjastot hakevat rahoitusta kuvailuun liittyvän selvitysprojektin toteuttamiseen. 

 Projektissa on tarkoitus luoda malli sille, miten kuvailu voitaisiin yleisissä kirjastoissa 

 organisoida erityisesti suhteessa uuteen Melindan alustaan. 

 

 Esitys: Merkitään tiedoksi. 

 

 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

9. Seuraavat kokoukset 

 

 Ohjausryhmän seuraava kokous esitettiin järjestettäväksi maaliskuussa 2022. 

 Kokouksen aiheina mm. Melindan tilannekatsaus, yliopistokirjastojen kuulumiset, 

 linkitetty data, yleisten kirjastojen selvitysprojekti ja vuosikellon 2022 täsmentäminen. 

 Sihteeri lähettää doodle-kyselyn tarkemmasta ajankohdasta maaliskuun 2022 

 kokoukselle. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.01. 

 

 

 

 

 

LIITTEET 

 

Liite 1. AMK-kirjastojen kuulumiset 

Liite 2. Melindan tilannekatsaus ja vuoden 2022 painopisteet 

Liite 3. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmän vuosikello 2022 

 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=243532768&preview=/243532768/248906588/AMKkirjastot_MelindA_ohry.pdf
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=243532768&preview=/243532768/248906606/Melindan%20tilannekatsaus%20ja%20painopisteet%2020211201%20Melinda%20ja%20kuv%20ory.pptx
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=247267430

