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Konsortioryhmän kokous 19.5.2016 
 
Aika Torstai 19.5.2016 klo 13.00–15.00 
 
Paikka Kansalliskirjasto, kokoushuone Kumina (V620), Kaikukatu 4, Helsinki 
 
Paikalla  

kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto 
(puheenjohtaja) 
tuottaja Katja Bargum, Yle arkisto 
tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr, Lahden ammattikorkeakoulun kirjasto 
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut 
yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto 
tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo 
erityisasiantuntija Markku Mäenpää, Kansallisarkisto 
palvelupäällikkö Mika Salokangas, Kansalliskirjasto 
johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi 
koordinaattori Laura Sillanpää, Open Knowledge Finland (etäyhteydellä, saapui klo 14.15) 

 yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö 
  
Poissa  

arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria 

 
Kutsutut asiantuntijat 
 erityisasiantuntija Juha Hakala, Kansalliskirjasto 

palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto 
 koulutussihteeri Mia Mansaré, Kansalliskirjasto (sihteeri) 

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

Esitys  
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat, asialista hyväksytään. 
 
Päätös 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja totesi osallistujat. Asialista hyväksyttiin. 
 

2. Kirjastoverkkopalveluiden johtajan katsaus: tulosneuvottelut, HY:n muutosohjelman vaikutukset 
Finnaan 

 
Esitys 
Kristiina Hormia-Poutanen kertoo Kansalliskirjaston kauden 2017–2020 
tulosneuvotteluista Finnan osalta ja Helsingin yliopiston muutosohjelman vaikutuksista 
Finnaan. Liite 1: Finna 2017–2020. 
 
Käsittely 
Tulosneuvottelut sujuivat hyvin, ja niiden pohjalta palveluiden kehittämiseen on hyvät 
mahdollisuudet. 
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Kansalliskirjastoon vaikuttavat edelleen Helsingin yliopiston muutosohjelma ja yt-
neuvottelut. Finnassa on henkilöstövajetta, mutta uusia rekrytointeja on toistaiseksi vaikea 
tehdä yliopiston rekrytointikiellon vuoksi. Muutosohjelman vaikutukset 
rekrytointikieltoineen ulottuvat todennäköisesti vuoden 2016 loppuun sakka. 
 

3. Avoin Kansalliskirjasto -politiikka 
Esitys 
Kristiina Hormia-Poutanen esittelee Avoin Kansalliskirjasto -politiikan. Liite 2: Avoin 
Kansalliskirjasto –politiikka. 
 
Käsittely 
Finnan henkilöstövaje ei vaikuta merkittävästi Avoin Kansalliskirjasto –politiikan 
toimeenpanemiseen, koska siihen liittyvää työtä tekee Finnan asiantuntijoiden lisäksi 
muukin Kansalliskirjaston henkilökunta. Lisäksi politiikka ulottuu useamman vuoden 
ajanjaksolle. 
 
Finnan suhteen on käyty keskusteluja kansalliseen palveluväylään liittymisestä. Yleisten 
kirjastojen pilotit käynnistyvät kesän jälkeen. Kansalliskirjaston palveluista Finto ja URN 
ovat jo mukana palveluväylässä. 
 
Keskusteltiin kansallisen palveluväylän tunnistautumisesta. Osalla organisaatioista on 
tarvetta vahvaan tunnistautumiseen, mutta osalle riittää kevyt tunnistautuminen. Finnassa 
on tällä hetkellä useita eri tunnistautumismenetelmiä, ja Kansalliskirjaston tavoitteena on 
selkeyttää tilannetta erilaisten tunnistautumisten suhteen. 
 

4. OKM:n hallinnonalan ulkopuolisten mukaantulo 
Esitys 
Heli Kautonen ja Susanna Eklund esittelevät OKM:n hallinnonalan ulkopuolisten 
organisaatioiden liittymismalliehdotusta. Liite 3: OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden 
liittyminen. Liite 4: Lähetetään osallistujille erikseen sähköpostitse. 
 
Käsittely 
Pilotissa on mukana kolme organisaatiota. Lisäksi kymmenkunta organisaatiota on 
osoittanut kiinnostusta. Liittymismallin varsinainen markkinointi voidaan aloittaa vasta 
kun OKM on hyväksynyt ehdotuksen.  
 
Osassa ammattikorkeakouluja on aineistojen mukana olennaisena osana myös toisen 
asteen oppilaitosten aineistoja, eikä näitä voi eriyttää. Ministeriö on tietoinen asiasta ja 
pohtii kokonaisuutta ennen kuin yksittäisiä oppilaitoksia otetaan mukaan. Todettiin, että 
aineistot, jotka eivät aiheuta lisätyötä eivätkä lisää kuluja, eivät myöskään maksa 
organisaatiolle. Kuitenkin, jos jonkun organisaation myötä tulee suuria määriä aineistoja, 
mietitään tilannetta tapauskohtaisesti. Tavoitteena on saada Finnaan lisäarvoa tuottavia 
aineistoja ilman, että mukanaoleville organisaatioille koituu rasitetta. 
 
Liittymismallia työstetään vielä syksyllä 2016. Mallin toteuttamiseen tarvittavat 
henkilöresurssit pystyttäneen rekrytoimaan vuoden 2017 alussa.  
 
Mallia käsitellään konsortioryhmän kokouksessa syksyllä sen jälkeen kun ministeriö on 
antanut kommenttinsa. 
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5. Ajankohtaiset sopimusasiat 

Esitys 
Maria Virtanen kertoo yliopistokirjastojen kanssa käydyistä sopimuskeskusteluista, 
suunnitelluista väliaikaisista sopimusratkaisuista, sopimusuudistusten alustavasta 
aikataulusta koko Finna-konsortiossa ja CC0-suomennoksen aiheuttamista 
muutostarpeista. Liite 5: Finna-sopimusasioita 
 
Käsittely 
Tavoitteena on, että eroavaisuuksia eri sopimusversioiden välillä on mahdollisimman 
vähän eli versiot olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan. Sähköisen allekirjoittamisen 
mahdollisuuksia selvitetään. 
 

6. Finnan tilannekatsaus ja VuFind2-version käyttöönotto 
Esitys 
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen ja kertoo VuFind2-version 
käyttöönotosta. Liite 6: Finna tilannekatsaus    
 
Käsittely 
Finnan kehittäjät seuraavat millä tavoin Finnan avattua rajapintaa on hyödynnetty. Vaski-
Finna-pilottia esitellään yleisten kirjastojen sektoritapaamisessa 26.5.2016. 
 

7. Katsaus KDK-hankkeessa tehtävään metatietotyöhön: nimitietopalveluselvitys ja paikkatietoa 
koskeva selvitystyö 

Esitys 
Juha Hakala esittelee nimitietopalveluselvityksen ja kertoo paikkatietoa koskevasta 
selvitystyöstä. Tausta-aineisto: Nimitietopalvelua koskeva selvitys. Liite 7: 
Nimitietopalvelu    
 
Käsittely 
Myös paikkatieto on ollut esillä tietoarkkitehtuuriryhmässä. Nimitietopalveluun 
(jatkoselvitys) haetun rahoitushakemuksen tulos selvinnee pian. 
 

8. Konsortioryhmän kokoonpano 
Esitys 
Maria Virtanen kertoo konsortioryhmän kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista ja 
suunnitelmista ryhmän täydentämiseksi. Tausta-aineisto: Konsortioryhmän kokoonpano 
2016-2017.  
 
Käsittely 
Luonnontieteellinen keskusmuseo ei enää osallistu konsortioryhmän toimintaan 
resurssien puutteen vuoksi. Lisäksi museon oma laji.fi-portaali toimii ensisijaisena väylänä 
heidän aineistoilleen. 
 
Toisena, opetukseen liittyvänä, intressiryhmänä konsortioryhmän toimintaan päätettiin 
pyytää edustajaa Pedaali ry:ltä. Maria Virtanen ottaa yhdistykseen yhteyttä. 
 

9. Vaski-Finna-ohjausryhmän toiminnan päättyminen 
 
Esitys 
Maria Virtanen kertoo Vaski-kirjastojen Finna-mukaantulon ohjausryhmän toiminnan 
päättymisestä. Esitetään ryhmää lakkautettavaksi.  
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Päätös 
Vaski-Finna-ohjausryhmä päätettiin lakkauttaa. 
 

10. Tiedotusasiat 
� Tapahtumat ja tilaisuudet 

o Kevään Finna-tapaamiset 
� Museoiden sektoritapaaminen 19.5. 
� Arkistojen sektoritapaaminen 24.5. 
� Korkeakoulukirjastojen sektoritapaaminen 25.5. 
� Yleisten kirjastojen sektoritapaaminen 26.5. 

o Syyskauden ensimmäiset sektorikohtaiset Finna-tapaamiset järjestetään 6.–
8.9. ja 13.9. 

 
11. Muut asiat 

� Seuraava konsortioryhmän kokous pidetään keskiviikkona 28.9.2016 klo 13–15 
Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (kokoushuone Kaneli).  

� Syyskauden toinen konsortioryhmän kokous järjestetään keskiviikkona 30.11.2016 klo 
13–16. 
 

 
12. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 14.53 

 
 

 
LIITTEET: 

Liite 1: Finna 2017–2020: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/58492890/Finna_2017-
2020.pptx?version=1&modificationDate=1463581533586&api=v2 
 
Liite 2: Avoin Kansalliskirjasto –politiikka: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/58492890/Avoin-kk-
politiikka.pdf?version=1&modificationDate=1463055140071&api=v2 
 
Liite 3: OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden liittyminen: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/58492890/Finna_OKMulkop_liittyminen_
FinnaKonsortioryhmalle_20160519.pptx?version=2&modificationDate=1463063161397
&api=v2 
 
Liite 4: Lähetetty osallistujille sähköpostitse. 
 
Liite 5: Finna-sopimusasioita: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/58492890/Finna-
sopimusasioita_20160519_.pdf?version=1&modificationDate=1463039211728&api=v2 
 
Liite 6: Finna-tilannekatsaus: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/58492890/Finna_tilannekatsaus_Finna-
konsortioryhma_2016-5.pptx?version=2&modificationDate=1463653975936&api=v2 
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Liite 7: Nimitietopalvelu: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/58492890/Nimitietopalvelu_FinnaKonsorti
oryhmalle_20160519.pptx?version=2&modificationDate=1463486997378&api=v2 
 
 

 


