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Konsortioryhmän kokous 28.9.2016 
 
Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 13.00–15.00 
 
Paikka Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), Kaikukatu 4, Helsinki 
 
Paikalla  
 Arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (puheenjohtaja) 
 Kirjastonjohtaja Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto 
 Tietokanta-asiantuntija Pertti Föhr, Lahden ammattikorkeakoulun kirjasto 
 Johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi 
 Palvelupäällikkö Mika Salokangas, Kansalliskirjasto 
 Erityisasiantuntja Markku Mäenpää, Kansallisarkisto 
 Apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
 Yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto 
 Amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria 
 Intendentti Leena Paaskoski, Lusto – Suomen metsämuseo 
 Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut 
 Projektipäällikkö Sanna Marttila, Open Knowledge Finland 
 Museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff, Pedaali ry 
Poissa  
 Yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö 
 Koordinaattori Maija Hupli, Yle arkisto 
 
Kutsutut asiantuntijat 
 koulutussihteeri Mia Mansaré, Kansalliskirjasto (sihteeri) 
 tiedottaja Heidi Mustajoki, Kansalliskirjasto 
 palvelusuunnittelija Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto 

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 13.04 ja totesi osallistujat. Asialista hyväksyttiin. 
 

2. Konsortioryhmän uusi jäsen 
 
Esitys 
Konsortioryhmän edellisessä kokouksessa päätettiin pyytää Pedaali ry:ltä 
opetustoimintaan liittyvän edustajan nimeämistä intressiryhmän edustajaksi 
konsortioryhmään. Pedaali ry nimesi museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoffin (varalla 
amanuenssi Lotta Hannuksela). Esitetään konsortioryhmän täydennyksen vahvistamista. 
 
Päätös 
Vahvistettiin konsortioryhmän täydennys. 
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3. Konsortioryhmän vuosikello 2016 

 
Esitys 
Maria Virtanen esittelee konsortioryhmän vuosikelloa ja keskustellaan sen 
täydennystarpeista. 

 
Käsittely 
Syyskuulle merkitty EduCloud-puheenvuoro korvaantuu opetukseen ja 
oppimisympäristöintegraatioon liittyvillä esityksillä konsortioryhmän molemmissa syksyn 
kokouksissa.  
Hankekauden suunnitelma käsitellään lyhyesti projektisuunnitelman yhteydessä 
marraskuun kokouksessa. 
AHAA-hankkeen tilannekatsaus esitellään tässä kokouksessa. Marraskuun kokouksessa 
Museoliitto esittelee tilannekatsauksen Museo2015-hankkeen jatkoon 
ja  MuseumPlusRIA -järjestelmähankkeeseen liittyen. Lisäksi museosektorin 
järjestelmähankkeista esitellään Collecte. Myös Melinda-hankkeen tilannekatsaus lisätään 
marraskuun kokouksen asialistalle. 

 
4. Finnan tilannekatsaus 

 
Esitys 
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen. Liite 1: Finna tilannekatsaus 
 
Käsittely 
Todettiin, että verkkomaksamiseen liittyen Finnan teknisillä ratkaisuilla ei ole yhteyksiä 
Valtiokonttorissa käynnissä olevaan verkkomaksamispalvelun kilpailutukseen, kun 
VETUMA-tunnistus- ja maksamispalvelusta luovutaan. Pidettiin hyvänä Yle-tunnuksen 
mahdollista tuomista Finnaan yhtenä tunnistautumistapana.  
 
Organisaatioiden esittelyn suhteen kirjastohakemiston rooli on merkittävä, sillä tiedot 
organisaatioista löytyvät sitä kautta. Tulevaisuudessa tarkoituksena on hyödyntää 
kansallista ratkaisua, jota kehitetään KaPa-hankkeen yhteydessä.  
 
Finnan kehitysympäristö on julkisesti nähtävillä GitHubissa. 
 
Voyager-kirjastojen asiakastoiminnallisuuksien osalta kerätään kirjastojen toiveita ja 
toteutetaan niistä välttämättömimmät, sillä uuden kirjastojärjestelmän myötä on joka 
tapauksessa tulossa muutoksia. Lähtökohtana on, että kaikki voivat mennä tuotantoon.  

 
5. Finna Street -demo 

Esitys 
Erkki Tolonen esittelee uuden Finna Street –palvelun. 
 
Käsittely 
Finna Street haku kohdistuu käyttäjää lähellä oleviin aineistoihin, jotka löytyvät läheisen 
kadun (ja kaupungin) nimellä haettaessa. Tulevaisuuden tavoitteena on, että tällaiset 
riittävän tarkkaa sijaintitietoa sisältävät kuvailutiedot rikastetaan Finnassa jo 
indeksointivaiheessa koordinaatteihin perustuvalla alue- tai paikkatiedolla. Näin Finna 
Street haku saadaan toimimaan huomattavasti paremmin. Aineisto, jossa ei ole, tai johon 
ei saada tällaista yhteismitallista paikkatietoa, jää haun ulkopuolelle. Jos koordinaatteihin 
perustuva alue- tai sijaintitieto syötetään organisaatioiden omissa järjestelmissä jo 

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Vuosikello+2016
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Finna_tilannekatsaus_Finna-konsortioryhma_28-09-2016.pptx?version=4&modificationDate=1475055992000&api=v2
https://github.com/NatLibFi/
https://national-test.finna-test.fi/street/Content/street_search
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kuvailuvaiheessa, olisi se paras ja luotettavin tapa saada aineistoihin liittyvää paikkatietoa, 
jota Finnan ja sen rajapintaan perustuvat palvelut voivat hyödyntää. 
 

6. Viestintäkatsaus 
Esitys 
Heidi Mustajoki kertoo Finnan näkyvyydestä alkuvuonna sekä viestintäsuunnitelmasta 
syksylle 2016 ja keväälle 2017. Liite 2: Finnan viestintäkatsaus 
 
Käsittely 
Finnan ydinviestiin liittyen todettiin, että se löytyy Finnan strategiasta. 
Todettiin, että hakukonenäkyvyys on myös tärkeää, ja osittain some-viestintä parantaa 
myös sitä.  
 

7. AHAA-väliraportti ja käyttö- ja näyttörajoitetut metatiedot 
Esitys 
Piia Naukkarinen esittelee AHAA-väliraportin ja Outi Hupaniittu kertoo käyttö- ja 
näyttörajoitettujen metatietojen ajankohtaisista kysymyksistä. Liite 3: AHAA-raportin 
esittely, Tausta-aineisto: AHAA-Finna-räätälöinnin väliraportti  
 
Käsittely 
Vuoden 2018 tammikuun loppuun saakka jatkuvassa AHAA-hankkeessa rakennetaan 
arkistoille yhteinen hakemistopalvelu eli arkistotietokanta. Suuri osa arkistoaineistoista 
sisältää henkilötietoja, osa myös arkaluontoisia henkilötietoja, joiden vuoksi ne ovat ja 
myös niiden kuvailutiedot saattavat olla käyttö- ja näyttörajoitettuja, eikä niitä siten voi 
laittaa myöskään verkkoon saataville. Aikarajaa ei ole henkilötietolaissa annettu, mutta 
julkisuuslain mukaan aineisto voidaan julkaista vasta kun aineistossa esiintyneen henkilön 
kuolemasta on kulunut 50 vuotta. Jos kuoleman ajankohtaa ei tiedetä, julkaisu on 
mahdollista 100 vuoden kuluttua aineiston päiväyksestä. Myös mahdollinen tuleva EU:n 
tietosuojalaki voi tiukentaa käytäntöjä, niihin on tosin mahdollista saada kansallisia 
poikkeuksia, kunhan ne tehdään vuoteen 2018 mennessä. 
 
Lokakuussa perustetussa näyttö- ja käyttörajoitettujen aineistojen käyttöliittymää 
suunnittelevassa työryhmässä yritetään löytää edellä mainittuihin ongelmiin konkreettista 
ratkaisua, jolla arkistot voisivat tarjota asiakaspalvelua näyttö- ja käyttörajoitetuista 
metatiedoista laillisesti, sillä on käynyt ilmi, ettei Finna yksin taivu tähän. Yhtenä 
vaihtoehtona on pohdittu sitä, olisiko näille rajoitetuille aineistoille mahdollista rakentaa 
Finnan rinnalle toinen, rinnakkainen käyttöliittymä. Arkistojen lisäksi myös muiden 
sektorien organisaatioissa on samoja haasteita, ja työryhmän mahdollisia ratkaisuja 
voitaisiin soveltaa myös näiden aineistojen kohdalla. 
 
Työryhmän tavoitteena on saada lokakuun 2016 aikana tarkempaa tietoa siitä, mitä 
toimenpiteitä jatkossa vaaditaan ja tästä viestitään myös ministeriöön. Konkreettisia 
tuloksia tulisi olla vuoden 2017 aikana.  
 

8. Finnan palvelusopimukseen lisättävät liitteet 
Esitys 
Maria Virtanen kertoo Finnan palvelusopimukseen lisättävistä liitteistä. Liite 4: Finna ja 
sopimusliitteet 
 

https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Finnan_viestint%C3%A4katsaus.pptx?version=1&modificationDate=1474452190170&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Konsortioryhm%C3%A4-ahaa-raportti.pptx?version=2&modificationDate=1475042675374&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Konsortioryhm%C3%A4-ahaa-raportti.pptx?version=2&modificationDate=1475042675374&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/AHAA-Finna-r%C3%A4%C3%A4t%C3%A4l%C3%B6inti-konsortioryhm%C3%A4.docx?version=1&modificationDate=1474437365385&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Finna_sopimusliitteet_20160928.pdf?version=2&modificationDate=1474454194216&api=v2
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Finna_sopimusliitteet_20160928.pdf?version=2&modificationDate=1474454194216&api=v2
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Käsittely 
Todettiin käsittelyn yhteydessä, että suosittelupalvelu bX:stä on luovuttu. Keskitettyyn 
indeksiin liittyen on päätetty, että odotetaan PCI:n ja Summonin integraatio-prosessin 
päättymistä ennen kuin tehdään vertailua muiden indeksien kanssa. 
 

9. Tiedotusasiat 
� Tapahtumat ja tilaisuudet 

o Finna-päivä to 10.11. 
o Finnan peruskoulutus ti 15.11. 
o Finnan hallintaliittymän koulutus: perusteet ke 16.11. 
o Sektoritapaamiset marras-joulukuussa: 

� Arkistot ti 29.11.2016 
� Yleiset kirjastot ke 30.11.2016 
� Korkeakoulukirjastot to 1.12.2016 
� Museot pe 2.12.2016 

o Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus joulukuussa 
 

10. Muut asiat 
 

� Seuraava konsortioryhmän kokous pidetään keskiviikkona keskiviikkona 30.11.2016 
klo 13–16 Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (kokoushuone Kaneli). 

 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Kokous päätettiin klo 14.47 

 
 

 
LIITTEET: 

Liite 1: Finna-tilannekatsaus: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Finna_tilannekatsaus_Finna-
konsortioryhma_28-09-
2016.pptx?version=4&modificationDate=1475055992000&api=v2  
 
Liite 2: Finnan viestintäkatsaus: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Finnan_viestint%C3%A4katsau
s.pptx?version=1&modificationDate=1474452190170&api=v2  
 
Liite 3: AHAA-raportin esittely: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Konsortioryhm%C3%A4-ahaa-
raportti.pptx?version=2&modificationDate=1475042675374&api=v2  
 
Liite 4: Finna ja sopimusliitteet: 
https://www.kiwi.fi/download/attachments/66816290/Finna_sopimusliitteet_20160928
.pdf?version=2&modificationDate=1474454194216&api=v2  
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