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Tiedonhallinnan ohjausryhmän säännöt 
 
1. Tiedonhallinnan ohjausryhmä 

Tiedonhallinnan ohjausryhmä on osa Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden asiakasohjausta. Ohjausryhmä 
mahdollistaa eri kirjastosektoreiden aktiivisen osallistumisen palveluiden kehittämisen ohjaamiseen. Ohjaus-
ryhmän toimialaan keskitetään useita kirjastojen yhteisiä kirjastojärjestelmäpalveluita ja niiden kehittämis-
hankkeita. Myöhemmin voidaan ottaa mukaan uusia palveluita ja hankkeita tarpeen mukaan. Kansalliskirjasto 
vastaa hankkeiden läpiviennistä sekä palveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.  

Tiedonhallinnan ohjausryhmän toimialaan tällä hetkellä kuuluvat hankkeet ja palvelut ovat:  

• Kansallinen metatietovaranto Melinda  
• Kansalliskirjaston ylläpitämät julkaisuarkistot  
• Arto - Kotimainen artikkeliviitetietokanta 

 
2. Ohjausryhmän tehtävät 

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 

o merkittävät tekniset, toiminnalliset ym. muutokset 
o 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 

 

3. Ohjausryhmän kokoonpano ja edustajien valinta 

Ohjausryhmässä ovat edustettuina eri kirjastosektorit, rahoittajaministeriö sekä mahdollisesti muita intressiryhmiä 
edustavia organisaatioita. 
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EDUSTUS ESITTÄJÄ 
Kirjastot  
Ammattikorkeakoulujen kirjastot AMKIT-konsortio 
Erikoiskirjastot Erikoiskirjastojen neuvosto 
Yleiset kirjastot Yleisten kirjastojen neuvosto 
Yliopistokirjastot Yliopistokirjastojen neuvosto 
Kansalliskirjasto: tutkimuskirjasto Kansalliskirjasto 
Intressiryhmät 
Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Palveluiden ylläpitäjä  
Kansalliskirjasto: kirjastoverkkopalvelut Kansalliskirjasto 

 
Kansalliskirjasto on pyytänyt esitykset ohjausryhmän edustajista esittäjä -sarakkeessa mainituilta organisaatioilta. 
Ohjausryhmä on koottu esitysten mukaisesti. Kansalliskirjaston johtokunta asettaa ohjausryhmän jäsenet ja heille 
varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Palveluiden edelleen kehittyessä sekä liitettäessä uusia palveluja ohjausryhmän toimialaan mahdollistetaan uusien 
intressiryhmien mukaantulo ohjausryhmän toimintaan joustavasti. 
 
 
4. Ohjausryhmän toimikausi 

Ohjausryhmän toimikausi on neljä (4) vuotta (tulossopimuskausi). 
 
 
5. Ohjausryhmän kokoukset ja koollekutsuminen 

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään 3 kertaa vuodessa. Koollekutsujana, esittelijöinä ja sihteerinä toimivat 
Kansalliskirjaston henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Esittelijöitä voidaan kutsua myös kirjastoista (esim. 
käyttöönottoprojektit). Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse ohjausryhmän jäsenille yksi viikko ennen 
kokousta. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin ulkopuolisia asiantuntijoita. Etäosallistuminen kokouksiin on 
mahdollista edellyttäen, että edustaja on toimittanut tiedon etäosallistumisesta Kansalliskirjastolle tämän 
asettaman määräajan puitteissa. Pöytäkirjan tarkistus tehdään sähköpostilla ja tarkistusaikaa on viikko. 
Ohjausryhmän materiaalit ovat julkisia, ellei ole toisin päätetty. 
 
Ohjausryhmän linjauksia ja päätöksiä voidaan hakea myös sähköpostikäsittelyllä, mikäli kyseessä on jonkin 
hankkeen etenemisen kannalta tärkeä asia ja ohjausryhmän seuraavan kokouksen odottelu aiheuttaisi ylimääräistä 
viivettä hankkeen etenemiseen.   
 
  
6. Ohjausryhmän päätösvaltaisuus 

Ohjausryhmä on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 
 
 
7. Ohjausryhmän toiminnan kustannukset 

Ohjausryhmän toimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkakustannuksista vastaa Kansalliskirjasto. 
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8. Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaisten asiantuntijaryhmien 
nimeäminen ja työskentely 

Ohjausryhmän tehtävänä on nimetä ja antaa tehtäviä erillisille ryhmän alaisina toimiville asiantuntijaryhmille.  
 
 
Tehtäväksi annon yhteydessä määritellään rajapinnat kehittämishankkeisiin sekä muihin asiantuntijaryhmiin 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi. Ohjausryhmä seuraa ryhmien työskentelyä ja 
antaa ryhmille toimeksiantoja. Asiantuntijaryhmät raportoivat ja tekevät esityksiä ohjausryhmälle tehtäväksi 
annossa sovitulla tavalla. Kansalliskirjasto koordinoi ryhmien toimintaa, mutta ryhmän puheenjohtaja voi edustaa 
mitä tahansa ohjausryhmässä edustettua tahoa. Akuuttien ja pienten pulmien ratkaisuun voidaan nimetä ad-hoc -
ryhmiä. 
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