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Kirjastojen taustajärjestelmän 

hankintayhteistyö

 Kaikki Voyageria käyttävät kirjastot ovat ilmoittautuneet yhteiseen 

kilpailutukseen, jossa haetaan uutta järjestelmää kirjaston 

henkilökunnan toimintoihin

 Melindan järjestelmäalusta uusitaan rinnan kirjastojen 

taustajärjestelmän kanssa

 Hankintayhteistyösopimuksessa sovitaan eri osapuolien vastuista

 Aalto-yliopisto kilpailutuksesta vastaavana organisaationa

 Projektipäällikkö Kansalliskirjastosta

 Organisoituminen valmisteluun:

 Ohjausryhmä

 Projektiryhmä

 Hankinnan valmistelun on wiki-sivusto https://www.kiwi.fi/x/S4Q4B
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Nykyinen ympäristö

 2 konsortioita korkeakoulujen Voyager-järjestelmälle
 Linna2 koordinoi järjestelmätyötä yliopistokirjastoille ja muutamalle 

erikoiskirjastolle

 AMKIT koordinoi järjestelmätyötä ammattikorkeakoulukirjastoille

 Kansalliskirjasto kehittää ja tarjoaa kirjastoille keskitettyjä palveluita
 Melinda –yhteinen metadatavaranto - Aleph-järjestelmä

 Finna –asiakasliittymä- VuFind avoimen lähdekoodin järjestelmä

 Finto –ontologiapalvelu - Skosmos avoimen lähdekoodin järjestelmä

 Korkeakouluilla on paikallisia järjestelmiä kuten opiskelijarekisterit, 
julkaisuarkistot, elektronisen aineiston hallintajärjestelmät sekä 
itsepalvelulaitteita

 Voyager- and Aleph –järjestelmien palvelinkäyttöpalvelu hankitaan 
CSC:ltä
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Uusittavat järjestelmät
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Projektiorganisaatio

Ohjausryhmä
 Linjaa yhteishankinnan rajaukset

 Hyväksyy hankinnan kohteen ja hankinta-asiakirjat

 Varmistaa kilpailutuksen mukanaolijat ja hyväksyy kilpailutuksen käynnistämisen

Projektiryhmä
 Vastaa projektin hallinnasta

 Tuottaa hankinnan kohteen määrittelyn: hankintamalli, vaatimusmäärittely, 
valintakriteerit

Jäsenet: 2 jäsentä yliopistokirjastoista, 2 jäsentä ammattikorkeakoulukirjastoista, 1 
jäsen erikoiskirjastoista, 1 jäsentä Kansalliskirjastosta, 1 jäsen projektipäällikön 
organisaatiosta, 1 jäsen kilpailutuksesta vastaavasta organisaatiosta, 

Ohjausryhmässä lisäksi 1 edustaja korkeakoulujen IT-johdosta (Fucio). 

Projektiryhmässä lisäksi 1 hankinta-asiantuntija

Projektipäällikkö toimii ohjausryhmässä esittelijänä ja projektiryhmän vetäjänä
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Yhteishankinnan vaiheet ja aikataulu

 Hankintayhteistyösopimus ja organisoituminen valmisteluun 

loka - marras 2016

 Hankinta-asiakirjojen ja määrittelyjen laatiminen sekä 

vuoropuhelut toimittajien kanssa marras 2016 – huhti 2017

 Hankinta-asiakirjojen hyväksyminen touko-kesäkuu 2017

Lopullinen sitoutuminen yhteishankintaan ennen 

hankintailmoituksen julkaisemista

 Hankintailmoituksen julkaiseminen kesällä 2017 

 Kilpailutus, päätökset ja sopimukset 2017

 Käyttöönotot 2018 - 2019
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Hankinnan jälkeinen yhteistyö

 Järjestelmän käyttöönotto

 Käyttöönottojen vaiheistaminen

 Koulutukset ja ohjemateriaalit

 Järjestelmän hyväksymistarkastukset ja mahdolliset neuvottelut 

järjestelmätoimittajan kanssa

 Järjestelmän käyttäminen ja ylläpito

 Kansallinen käyttötuki sitä tarvitseville kirjastoille

 Ohjeet ja kouluttaminen

 Vaikuttaminen järjestelmän kehitystyöhön – käyttäjäfoorumit 

yms.
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Kiitos!


