
KANSALLISKIRJASTO

Kansalliskirjaston 

kirjastoverkkopalveluiden 

palveluiden ohjausjärjestelmä –

Tiedonhallinnan ohjausryhmä



KANSALLISKIRJASTO

Kansalliskirjasto (Yliopistolaki)

 Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kansalliskirjasto. 

Kansalliskirjasto vastaa toimialallaan kansallisen 

kulttuuriperinnön tallettamisesta, ylläpidosta ja saatavuudesta.

 Kansalliskirjaston tehtävänä on kehittää ja tarjota kansallisia 

palveluja yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, 

ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille sekä 

edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kansalliskirjaston tehtävistä säädetään muutoin 

kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 

annetussa laissa (1433/2007).
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Peruspalveluita kirjastoverkolle

 Verkkoaineistojen hankintapalvelu (FinELib)

 Metatietovarannot (esim. Melinda, Arto) ja kirjastoalan 

standardointityö

 Kirjastoaineistojen keskitetyt tietovarannot ja metatietojen 

tuotantoympäristöt

 Kansallisbibliografia

 Kuvailusäännöt, tunnisteet, sanastot

 Kirjastojärjestelmäpalvelut ja julkaisuarkistopalvelut

 Keskitetty ylläpito, tuki ja kehittäminen

 Arviointityökalut

 Tilastointi (Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto)
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Kehityshankkeet

 KDK- asiakasliittymä – Finna.fi

 Kansallinen metatietovaranto – Melinda

 Ontologiapalvelu – Finto.fi

 Tajua – avoimen tieteen julkaiseminen

https://www.finna.fi/
http://melinda.kansalliskirjasto.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_base=fin01_opac
http://finto.fi/fi/
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Keskitettyjen palveluiden ohjaus

Finna-

konsortioryhmä

FinELib-

ohjausryhmä

Ohjausryhmä

Finto -

ohjausryhmä

Tiedonhallinnan 

ohjausryhmä

FinELib-

verkkoaineiston

hankinta

• Ad hoc –asiantuntijaryhmiä (esim. 

aineistojen valinta)

Finna -

asiakasliittymä

• Kansallisen näkymän työryhmä

• Ad hoc –ryhmiä

• KUMEA – kuvailevan metatiedon 

asiantuntijaryhmä

• Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä

• Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä

Melinda

Arto

Julkaisuarkistot

Ohjattavat palvelut Asiantuntijaryhmät

Finto-

ontologiapalvelu

Lisätietoja keskitettyjen palveluiden ohjauksesta löytyy 

Kansalliskirjaston asiakaswikistä https://www.kiwi.fi/display/ohjaus
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Tiedonhallinnan ohjausryhmä

 Tiedonhallinnan ohjausryhmän toimialaan tällä hetkellä 

kuuluvat hankkeet ja palvelut ovat:

 Kansallinen metatietovaranto Melinda

 Kansalliskirjaston ylläpitämät julkaisuarkistot

 ARTO - Kotimainen artikkeliviitetietokanta

 Ohjausryhmän alaisina asiantuntijaryhminä toimivat:

 Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA)

 Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä

 Julkaisuarkistojen asiantuntijaryhmä

https://www.kiwi.fi/display/kumea
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473
https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/Tervetuloa
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Tiedonhallinnan ohjausryhmän tehtävät

 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
 merkittävät tekniset, toiminnalliset ym. muutokset

 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
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Kiitos!


