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Aika: 15.2.2019 klo 14–16 

Paikka: Celia, Iiris-keskus, Marjaniementie 74 (Helsinki), kokoushuone Cely 

Läsnä: Eeva Paunonen (pj.), Laura Karppinen, Katri Koivunen, Leena Kärkkäinen, Johanna 
Vesterinen, Pirjo Vuorio (siht.) 

Poissa: Tiina Helamaa, Tuija Siimes 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous klo 14. Kokouksen avauksen yhteydessä käytiin esittelykierros. 

2. Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

4. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

Neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Eeva Paunonen (Celia), varapuheenjohtajaksi Johanna 
Vesterinen (Varastokirjasto) ja sihteeriksi Tiina Helamaa (Väestöliitto) 

Kokouksen sihteeriksi valittiin Pirjo Vuorio (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

5. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista 
 
• Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tapaaminen 22.3. klo 10–14. 

Pohdittiin, ketkä neuvoston jäsenistä lähtevät Kansalliskirjaston pyöreän pöydän 
tapaamiseen, joka järjestetään nyt aiempaa laajempana ja keskustelevampana. 

Päätettiin, että Eeva Paunosen lisäksi mukaan lähtevät Tiina Helamaa, Laura Karppinen, 
Katri Koivunen, Tuija Siimes sekä Johanna Vesterinen. 

• Kirjastojärjestelmäkilpailutus 
• Finna/PrettyLib-kuulumiset 

PrettyLib: 

Open Library Solutions on markkinoinut aktiivisesti omaa Mikromarc-järjestelmäänsä 
nykyisille PrettyLib-kirjastoille. PrettyLibin osalta tilanne on kuitenkin tällä hetkellä 
epäselvä, sillä Axiell on juuri ostanut Open Library Solutionsin, eikä toistaiseksi ole 
tietoa, mikä on PrettyLibin kohtalo. Ilmeisesti ainakaan 2–3 vuoteen sitä ei olla 
lopettamassa.  



Osa PrettyLib-kirjastoista on jo ryhtynyt kilpailutukseen uuden järjestelmän 
hankkimiseksi. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että suoranaista pakkotilannetta 
kilpailuttamiseen ei kuitenkaan ole. Suomen Pankin kirjasto on jo siirtynyt aiemmin 
PrettyLibistä Auroraan ja auttaa mahdollisuuksien mukaan muita kirjastoja 
kilpailutuksen suunnittelussa, mm. vaatimusmäärittelytyössä. 

Lumikko ja KOHA: 

Linnea-konsortio on jakautunut kahtia, Lumikko-konsortioksi ja KOHA-
yhteenliittymäksi. Lumikko-konsortio on suorittanut kilpailutuksen ja valinnut Alman. 
KOHA on jo käytössä Hämeen AMK:n kirjastossa, Jyväskylän yliopiston kirjastossa, 
Tilastokirjastossa sekä DIAKin kirjastossa. Varastokirjasto siirtyy KOHAan kesäkuun 
puolivälissä. KOHA-käyttöönotot ovat sujuneet hyvin. 

KOHA-yhteenliittymän KOHA-ympäristön toimittaa Kansalliskirjasto, palvelinympäristön 
CSC. KOHA-yhteenliittymällä on tiivistä yhteistyötä yleisten kirjastojen KOHA-Suomi 
Oy:n kanssa. Syksyllä KOHA-Suomi Oy järjestää KOHA-päivät. 

Laura Karppinen kertoi, että Tilastokirjastossa siirtymä KOHAan on sujunut hyvin, ja 
Kansalliskirjasto on palvellut asiassa hyvin. Pieniä ongelmia on syntynyt Finnan 
kohdalla, mutta asiat on saatu kuntoon pienin korjauksin, eikä ole tarvinnut palkata 
esimerkiksi omaa koodaria. 

Keskusteltiin myös KOHAn kustannuksista. Johanna Vesterinen kertoi, että KOHAsta on 
käyttöönottovuonna maksettu samoin prosenttiosuuksin kuin on käytetty Voyageriin. 
Kirjastojärjestelmäkustannukset eivät ainakaan toistaiseksi ole pienentyneet. 

Todettiin, että Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokouksessa 
12.12.2018 KOHAsta kertonut Esa-Pekka Keskitalo kertoi KOHAn maksujen olevan noin 
11 500 € käyttöönottovuodelta, jonka jälkeen n. 9 500 € vuosittaisia 
ylläpitokustannuksia sekä muita kuluja noin 1 500 €. Näiden lisäksi maksetaan myös 
CSC:n systeeminhoitopalvelusta. 

Finna: 

Laura Karppinen totesi, että Tilastokirjaston Finnan ulkoasu on uudistettu 
mahdollisimman lähelle Kansalliskirjaston oletus-Finnaa. Kansalliskirjasto tekee Finnan 
saavutettavuustyötä, joten oletus-Finnan käyttöönoton myötä saavutettavuustyö 
voidaan jättää Kansalliskirjastolle. 

Todettiin, että Finnan uudistukset tulevat noin kolmen viikon välein, mikä vaatii aika 
paljon työtä kirjastojen työntekijöiltä. Finnan ylläpitotyö on melko työlästä varsinkin 
kehitysvaiheessa. 

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 
 
• Kirjastojärjestelmiä käsittelevä tilaisuus tai vastaavan tapahtuman järjestäminen 

Eeva Paunonen totesi, että tavoitteena on järjestää joka vuosi joku tapahtuma. 



Keskusteltiin Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokouksessa esitetystä 
ajatuksesta järjestää kirjastojärjestelmiä koskeva tapahtuma PrettyLib-järjestelmän 
mahdollisen alasajon vuoksi. Pohdittiin niin ikään, minkälainen tapahtuma 
mahdollisesti tulisi kysymykseen. Todettiin, että kirjastojärjestelmien vertailu voisi olla 
hyödyllinen: hinta, missä käytössä, negatiivisia/positiivisia kokemuksia käyttäjiltä, 
minkä tyyppiseen it-ympäristöön sopii, mitä vaatii jne. 

Keskustelun päätteeksi todettiin, että koska PrettyLibin tilanne on epäselvä, neuvosto 
ei ainakaan tässä vaiheessa ryhdy järjestämään tapahtumaa, jonka pääasiallisena 
aiheena ovat kirjastojärjestelmät. 

Eeva Paunonen ehdotti, että Iiris-keskuksessa voitaisiin järjestää tapahtuma teemalla 
tieto & erikoiskirjastosektorin tulevaisuus; yhtenä aiheena voisi olla esimerkiksi tekoäly. 
Ehdotus hyväksyttiin, ja tapahtuma päätettiin järjestää syys–lokakuun vaihteessa. 

• Neuvoston viestintäkanavat 

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen Eeva Paunosen ehdotus, että neuvosto tai verkosto 
perustaa Facebook-sivuston verkoston vapaamuotoista keskustelua sekä aktiivista 
tiedotusta varten. Eeva Paunonen lähettää neuvoston jäsenille ryhmän kuvauksen ennen 
ryhmän perustamista. 

7. Tulevat tapahtumat 

1.3. SYKEn avoimet ovet, Viikki, Helsinki 

12.3. Marrakesh Treaty in Action: Implementing the Treaty and More Ideas for Accessible 
Digital Reading, International Seminar for Libraries, Oodi, Helsinki (Celian järjestämä) 

17.5. Varastokirjasto 30 vuotta -juhlaseminaari 

5.-7.6. Kirjastopäivät, Kulttuuritalo, Helsinki 

1.4. Ymmärrän-seminaari, Celia, Helsinki 

- julkisen hallinnon saavutettavuudesta 
- Celian järjestämä, ohjelma on jo Celian nettisivuilla, ilmoittautuminen käynnissä 

 
8. Muut asiat 

Outi Maisalmi ei voi jatkaa tiedonhallinnan ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä, vaan siirtyy 
varajäseneksi. Keskustelun jälkeen Katri Koivunen valittiin Maisalmen tilalle. 

Suomen Standardisoimisliitto Ry:stä on tullut kaksi lausuntopyyntöä: 

ISO/DIS 3297:2019 Information and documentation - International standard serial number (ISSN), 
tulee valmistuessaan kumoamaan edellisen version vuodelta 2017 (vahvistettu kansalliseksi 
standardiksi SFS-ISO 3297:2018 Tieto ja dokumentointi. Jatkuvan julkaisun kansainvälinen 
standarditunnus (ISSN). 

ISO 26324:2012 Information and documentation – Digital object identifier system, suomenkielinen 
käännös. 



Sovittiin, että Eeva Paunonen lähettää lausuntopyynnöt neuvostolle kommentointia varten. Lähetetään 
kommentit Eeva Paunoselle, joka kirjoittaa lopullisen lausunnon. Ilmoitetaan myös, jos ei 
kommentoitavaa ole. 

Celiassa tulossa konesalin siirto, jonka sujuvuus epäilyttää. Johanna Vesterinen kertoi, että 
Varastokirjastossa konesalin siirto sujui hyvin. 

9. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätettiin pitää huhtikuun loppupuolella tai toukokuun alkupuolella. Eeva 
Paunonen tekee Doodle-kyselyn sopivasta ajankohdasta. Tarvittaessa kokoukseen voi 
osallistua myös etänä, sillä etäyhteyden todettiin toimivan hyvin. 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 15.55. 
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