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Konsortioryhmän kokous 17.2.2016 
 
Aika Keskiviikko 17.2.2016 klo 13.30–16.00 
 
Paikka Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), Kaikukatu 4, Helsinki 
 
Paikalla  

arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (puheenjohtaja)  
tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr, Lahden ammattikorkeakoulun kirjasto 
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto 
koordinaattori Maija Hupli, Yle arkisto 
tietotekniikka-asiantuntija Hanna Koivula, Luonnontieteellinen keskusmuseo 
yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto 

 projektipäällikkö Sanna Marttila, Open Knowledge Finland 
erityisasiantuntija Markku Mäenpää, Kansallisarkisto 
kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto 
intendentti Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo 
arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria 
kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto 

 johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi 
 yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö 
  
Poissa  

apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
 
Kutsutut asiantuntijat 
 
 käytettävyyssuunnittelija Anne Luotonen, Kansalliskirjasto 
 koulutussihteeri Mia Mansaré, Kansalliskirjasto (sihteeri) 
 tiedottaja Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto 

projektipäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto  
 palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto 
 
1.  Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

Esitys  
Avataan kokous, hyväksytään asialista. 
 
Päätös 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.48. Asialista hyväksyttiin. 
 

2. Ryhmän kokoonpano ja osallistujien toteaminen 
Esitys 
Todetaan konsortioryhmän uusi kokoonpano, todetaan osallistujat ja todetaan 
kokoonpanon mahdolliset täydennystarpeet. 
 
Päätös 
Todettiin uusi kokoonpano ja osallistujat.  
Tällä hetkellä kokoonpanossa on kaksi intressiryhmien edustajaa kun niitä konsortion 
sääntöjen mukaan voisi olla 3–6. Ryhmän täydentäminen uudella intressiryhmällä on siis 
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mahdollista. Päätettiin tunnustella mahdollisia muita intressiryhmiä, esimerkiksi 
opetukseen liittyviä toimijoita, ja palata asiaan seuraavassa konsortioryhmän kokouksessa. 
 

3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Esitys 
Edellisen kokouksen muistio hyväksytään. Liite 1: Muistio 
 
Päätös 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Tästä eteenpäin muistiot hyväksytään 
kokousten välillä sähköpostitse. 
 

4. Finnan tilannekatsaus 
Esitys 
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen. Liite 2: Finna-tilannekatsaus 
 
Käsittely 
Tulosneuvotteluiden alustavaa palautetta saadaan huhtikuussa neuvotteluiden jälkeen, 
mutta kirjallinen päätös vasta 2016–2017 vaihteessa. Finnan uutta versiota on testattu 
kahdessa ammattikorkeakouluopiskelijoille ja kuvatoimittajille suunnatussa 
käytettävyystestissä. Opiskelijoiden ongelmat pystyttiin ratkomaan ensimmäisen testin 
jälkeen, mutta kuvatoimittajien tilanne on ongelmallisempi erityisesti kuviin liittyvien 
aineistotyyppi kysymysten vuoksi. 
 

5. Vuosiraportti 2015 
Esitys 
Erkki Tolonen esittelee vuosiraportin 2015. Esitetään vuosiraporttia hyväksyttäväksi. Liite 
3: Vuosiraportti. 
 
Käsittely 
Esitettiin toive, että jatkossa tunnuslukuja avattaisiin sanallisesti hieman enemmän, 
mahdollisesti myös toimialakohtaisesti (kirjastot, arkistot, museot). Todettiin, että 
Kansalliskirjasto seuraa käytön trendejä, mutta niistä laaditaan erillinen Käytön trendit –
raportti. Vuosiraporttiin laaditaan mahdollisesti lisäys aiheesta tiivistetysti.  
Yhteistyötä tehdään paljon eri toimijoiden kanssa, mutta kaikkia yhteistyömuotoja ei 
raportissa ole tällä hetkellä eriteltynä. Myös keskitetyn indeksin kattavuudesta toivottiin 
tietoa. Todettiin kuitenkin, että indeksin kattavuuden arviointi on ajankohtaista vasta 
myöhemmin, kun mahdollinen uusi ja kattavampi indeksi on käytössä. 
Käytön visualisointi on liian iso kokonaisuus vuosiraporttiin lisättäväksi, mutta sitä 
voitaisiin toteuttaa muussa yhteydessä. Lisäksi todettiin, että raporttiin jäänyt vuotta 2014 
koskeva tekstiosuus poistetaan. 
 
Päätös 
Raporttia muokataan keskustelun ja mahdollisten myöhemmin lähetettävien kommenttien 
pohjalta ja asiaan palataan seuraavassa konsortioryhmän kokouksessa. 
 

6. Finnan projektisuunnitelma 2016 
Esitys 
Erkki Tolonen esittelee Finnan projektisuunnitelman vuodelle 2016. Esitetään 
projektisuunnitelmaa hyväksyttäväksi. Liite 4: Finnan projektisuunnitelma 
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Käsittely 
Esitettiin toive, että projektisuunnitelmaan lisätään etenemissuunnitelma aivan 
strategiakauden loppuun, vuoteen 2020 saakka. Riskianalyysissa voisi painottaa 
henkilöresurssien vähenemisen riskiä enemmän, ottaen huomioon meneillään olevat 
Helsingin yliopiston yt-neuvottelut, jotka vaikuttavat myös Kansalliskirjastoon kuluvana 
vuonna. Projektin tavoite –kohtaan ehdotettiin korjausta kohtaan, jossa KDK-
kokonaisarkkitehtuuri on esillä. Projektisuunnitelmassa on viittauksia Museo2015-
hankkeeseen, joka on sellaisenaan jo päättynyt hanke. Varsinainen työ kuitenkin jatkuu 
uudella organisaatiolla, joten maininta projektisuunnitelmassa perusteltu. 
 
Päätös 
Päätettiin, että projektisuunnitelma hyväksytään alustavasti. Suunnitelmaan tehdään 
muokkauksia keskustelun pohjalta ja se tuodaan seuraavaan ryhmän kokoukseen 
nähtäville. 
 

7. Konsortioryhmän kokousten vuosikello 2016 
Esitys 
Tarkistetaan konsortioryhmän vuosikellon täydennystarpeet. 
 
Käsittely 
Syyskuulle lisätään EduCloud-puheenvuoro. Lisäystoiveita voi lähettää myös kokousten 
välillä konsortioryhmän sihteerille. 
 

8. Finnan trendiraportti ja käyttäjäkyselyn tulokset 
Esitys 
Anne Luotonen esittelee Finnan trendiraportin ja käyttäjäkyselyn tuloksia . Liite 5: 
Trendiraportti 2015, Trendiraportin yhteenvedot, Liite 6: Finnan käyttäjäkyselyn 2015 
tulokset. 
 
Käsittely 
Finna.fi-näkymän osalta ei ole toistaiseksi mahdollista saada sektori- tai 
organisaatiokohtaista tilastotietoa Toive tästä ominaisuudesta on kehittäjien tiedossa ja 
asia on tehtävälistalla. Esitettiin ajatus tilastoinnin automatisoinnista Piwikin avulla. 
Todettiin myös, että Finnan sisäiseen, eri näkyminen väliseen, linkitykseen tulisi kiinnittää 
huomiota, ja tämä onkin vuoden 2016 projektisuunnitelmassa, samoin 
hakukonenäkyvyyden parantaminen. 
 
Finnan käyttäjäkyselyn perusteella Finna on hyvä palvelu, mutta siitä puuttuu 
elämyksellisyys, wow-efekti. Elämyksellisyydestä annettiin esimerkkinä Ylen Elävä arkisto. 
Tärkeää on myös ajatella asioita käyttäjän näkökulmasta, esimerkiksi esineiden 
aineistotyypin kohdalla: museo-esineiden ja toisaalta kirjaston lainattavien esineiden 
erottaminen toisistaan Finnassa niin, että asiakas löytää helposti etsimänsä. 
 

9. Finna-organisaatioiden asiakastyytyväisyyskysely, työryhmäkyselyt ja toimenpide-ehdotukset 
Esitys 
Maria Virtanen esittelee Finna-organisaatioiden asiakastyytyväisyyskyselyn ja 
työryhmäkyselyiden tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia. Esitetään toimenpide-ehdotuksia 
hyväksyttäväksi. Liite 7: Kyselyt ja toimenpiteet  
 
Päätös 
Toimenpide-ehdotukset hyväksyttiin eli päätettiin luopua pysyvistä työryhmistä. 
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10. Finnan viestintäsuunnitelma 

Esitys 
Heidi Mustajoki esittelee Finnan viestintäsuunnitelman. Liite 8: Yhteenveto, Finnan 
viestinnän ja markkinoinnin laaja suunnitelma 2016–2018 
 
Käsittely 
Todettiin, että viestintäsuunnitelmassa on kiinnostavia asioita, ja esimerkiksi 
joukkoistaminen on ajankohtainen aihe organisaatioissa. 
 

11. Finnan palvelusopimus ja yliopistokirjastot 
Esitys 
Maria Virtanen esittelee yliopistokirjastojen tilannetta Finnan palvelusopimuksen 
solmimisessa. Liite 9: Palvelusopimus ja yliopistokirjastot 
 
Käsittely 
Kansalliskirjasto neuvottelee Finna-sopimusasioista viiden yliopistokirjaston edustajien 
kanssa maaliskuun lopussa.  
 

12. Finnan työryhmien tilanne (tiedoksi) 
− Avoimen lähdekoodin yhteistyöryhmä - ei tiedotettavaa 
− Kansallisen näkymän työryhmä    - ei tiedotettavaa 
− Käytettävyystyöryhmällä oli 8.12.2015 kokous     
− Vaski-kirjastojen Finna-mukaantulon ohjausryhmän kokous 21.1.2016 peruuntui 

 
13. Tiedotusasiat 

− Tapahtumat ja tilaisuudet 
o Kevään Finna-tapaamiset 

§ Museoiden sektoritapaaminen 8.3. ja 19.5. 
§ Arkistojen sektoritapaaminen 9.3. ja 24.5. 
§ Korkeakoulukirjastojen sektoritapaaminen 10.3. ja 25.5. 
§ Yleisten kirjastojen sektoritapaaminen 15.3. ja 26.5. 

o Finna-koulutukset 
§ Finnan peruskoulutus 14.4. 
§ Finnan hallintaliittymän koulutus 15.4. 

o Muut Finna-tapahtumat 
o Markkinointityöpaja 18.2. 

 
13. Muut asiat 

− Seuraava konsortioryhmän kokous pidetään torstaina 19.5.2016 klo 13–16 Helsingissä 
Leipätehtaalla (kokoushuone Kumina) 
 

14. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 15.58. 
 

 
LIITTEET: 

Liite 1: Finna-konsortiokokouksen 17.11.2015 muistio. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/MUISTIO_Finna-
konsortioryhma%CC%88_2015-11-17.pdf  
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Liite 2: Finna-tilannekatsaus. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Finna_tilannekatsaus_Finna-
konsortio_2016_2_17.pptx  
 
Liite 3: Vuosiraportti 2015. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Vuosiraportti2015_20160212.do
cx  
 
Liite 4: Finnan projektisuunnitelma 2016. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Finna-
projektisuunnitelma2016_v1.docx  
 
Liite 5: Finnan trendiraportin yhteenveto. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Finnan_trendiraportti__yhteenv
edot_2015.pdf  
 
Liite 6: Finnan käyttäjäkyselyn 2015 tulokset. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Finnan_kayttajakysely_2015.pdf
?version=2&modificationDate=1455637491141&api=v2  
 
Liite 7: Kyselyiden tulokset, ja toimenpide-ehdotukset. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Kyselyt_ja_toimenpiteet.pptx  
 
Liite 8: Finnan viestintä- ja markkinointisuunnitelma, yhteenveto 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Finnan%20viestint%C3%A4-
%20ja%20markkinointisuunnitelma_17022016.pptx  
 
Liite 9: Finnan palvelusopimus ja yliopistokirjastot. 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/54658703/Palvelusopimus_ja_yliopistokirja
stot.pptx  
 
 
 
 

 


