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Kirjastojärjestelmän hankintayhteistyö

 Korkeakoulukirjastot ja erikoiskirjastot, joilla on tällä hetkellä 

käytössään Voyager-järjestelmä ovat uusimassa 

järjestelmiään

 Melindan järjestelmäalustan uusimista valmistellaan rinnan 

kirjastojärjestelmän uusimisen kanssa 

 Hankinta koskee kirjastojen henkilökunnan työkaluja, 

asiakasliittymänä toimii Finna (tai jokin muu kirjaston 

asiakasliittymä)

 Hankintaa valmistellaan kirjastojen yhteistyönä

 Aalto-yliopisto toimii kilpailutuksen päävastuullisena 

organisaationa ja projektipäällikkö on Kansalliskirjastosta

 Hankintaa linjaa ohjausryhmä ja hankintadokumentteja 

valmistelee projektiryhmä
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Hankinnan aikataulu – siirtynyt 2 kuukaudella 

eteenpäin

 Hankinnan valmistelu kevään 2017 aikana

 Vaatimusmäärittelyn kommentointi kirjastoissa kesä - heinäkuussa

 Kirjastoille tarkoitettu hankinnan seminaari järjestetään 5.6.2017

 Melindan liittyminen järjestelmähankintaan päätetään viimeistään 

elokuussa 2017.

 Tarjouspyynnön julkaisu marraskuun aikana 

 Tässä vaiheessa kirjastot sitoutuvat lopullisesti hankintaan

 Tarjousaika marras-joulukuu

 Järjestelmän valinta alkuvuonna 2018 ja sopimukset kevään aikana

 Käyttöönottojen suunnittelu alkaa 2018 kesälomien jälkeen. 

Tavoitteena saada uusi järjestelmä käyttöön 2019.
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Tilannekatsaus

 Meneillään on markkinatutkimusvaihe ja vaatimusmäärittelyn 

laatiminen 

 Kiinnostuksensa on ilmoittanut 10 toimittajaa, joista 7 on 

toimittanut pyydettyjä lisätietoja. Mukana sekä kaupallisia 

järjestelmiä että avoimen lähdekoodin järjestelmiä.

 Markkinatutkimusvaiheessa järjestetään esittelyjä ja vierailuja 

järjestelmiä käyttäviin kirjastoihin. Tiedot tilaisuuksista 

lähetetään kirjastojen ilmoittamille hankintayhdyshenkilöille.
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Hankinnan dokumentit

 Hankintaprojektin työtila on Kansalliskirjaston wikissä
https://www.kiwi.fi/x/S4Q4B

 Projektisuunnitelma sekä projektiryhmän ja ohjausryhmän 
kokouspöytäkirjat ovat avoimilla sivuilla

 Markkinatutkimukseen liittyvät sivut vaativat erillisen 
käyttöoikeuden

 Hankintadokumentteja valmistellaan CSC:n eDuunissa, jonka 
käyttöön tarvitaan erillinen käyttöoikeus

 Vaatimusmäärittelyjen kommentointi kirjastoille järjestetään 
huhtikuussa

 Käyttöoikeuksia suljetuille sivuille ja eDuuniin voi tiedustella 
sähköpostitse projektipäälliköltä

https://www.kiwi.fi/x/S4Q4B
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Seminaari hankinnasta 5.6.

 Hankinnasta järjestetään seminaari mukana oleville kirjastoille 

maanantaina 5.6. paikkana Helsingin yliopiston päärakennus.

 Seminaarista lähetään kutsu kirjastoille kirjastojen 

hankintayhteyshenkilöiden kautta

 Seminaarissa käsitellään seuraavia asioita:

 Hankintaprosessi

 Hankinnan aikataulut ja sitoutuminen

 Kirjastojen yhteenliittymät ja miten ne huomioidaan hankinnassa

 Vaatimusmäärittelyt ja hankinnan kokonaisuus

 Todennäköisesti syksyllä 2017 järjestetään toinen seminaari
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Kiitos!


