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Muistio 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:15 

 

2. Esittäytymiskierros 

 

3. Lajitietokeskuksen esittely (Kari Lahti) 
 

Kari Lahti esitteli lajitietokeskuksen tavoitteita ja etenemistä 

(http://prezi.com/xp62q4edfhx1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share) 

Kohderyhmien vahvistettiin olevan tutkimus ja tiede, viranomaiset sekä suuri yleisö (mukaanlukien 

yrityssektorin toimijat). 

 

Todettiin, että kokoelmatietoon liittyvät kansalliset periaatteet näytteiden salauksesta ja 

karkeistustasosta olisi saatava kuntoon. Todettiin, että analyysipalveluita on kehitteillä mm. FIRI-

hankkeen osana. 

 

4. Kokoelmahallintajärjestelmä Kotkan esittely 
 

Mikko Heikkinen esitteli Luomuksen käytössä olevaa kokoelmanhallintajärjestelmä Kotkaa, jota 

tarjotaan Lajitietokeskuksen palveluna kaikille luonnontieteellisille museoille, joilla ei ole omaa 

primäärijärjestelmää kokoelmien hallintaan. Toistaiseksi järjestelmä on tuotantokäytössä Luomuksella, 

Kuopion luonnontieteellisellä museolla sekä Kiepillä, ja testattavana ainakin Turun yliopiston kasvi- ja 

eläinmuseolla. 

 

Kotka mahdollistaa näytteiden tallentamisen joko suoraan web-käyttöliittymällä tai excel-tuonnilla, 

jokainen näyte saa globaalisti uniikin tunnisteen joka toimii myös web-osoitteena. Kotka löytyy 

osoitteesta https://kotka.luomus.fi/ ja testiversio, johon voi syöttää testidataa, osoitteesta 

https://kotkatest.luomus.fi/ (sisään pääsee tunnuksella kotkatest ja salasanalla testpassword). Taustalla 

http://prezi.com/xp62q4edfhx1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share)


on itse kehitetty datarakenne, joka perustuu ABCD-skeemaan kanssa ja pitkälle myös DarwinCoren 

kanssa. 

 

Kuten kaikkia Lajitietokeskuksen järjestelmiä, myös Kotkaa  kehitetään ketterän kehityksen 

periaatteilla, lyhyissä sprinteissä ja käyttäjäpalautetta jatkuvasti keräten. Aina uuden organisaation 

liittyessä järjestelmän käyttäjäksi järjestelmään tulee uusia ominaisuustoiveita, joihin vastataan. Tällä 

hetkellä kehityksen alla on elävien kasvien kokoelmien asettamat tarpeet, suunnitelmissa on myös mm. 

laboratoriodatan hallinnan kehittäminen.  

 

Näytekuvien suhteen esitettiin tarpeita ja kehitystoiveita: kuville olisi syytä olla myös uniikit 

tunnisteet, ja aina kun kuva luovutetaan jollakin lisenssillä käyttöön, kaivattiin luovutustapahtumalle 

tunnistetta johon voitaisiin palata myöhemmin. Lisäksi uniikkeja tunnisteita kaivattiin taksoneille, 

kerääjille ja keräyspaikalle. Taksoneille uniikkien tunnisteiden todettiin olevan jo olemassa. Tutkijoille 

uniikkeja tunnisteita voisi saada esim. ORCID-järjestelmän (http://orcid.org/) kautta. 

 

Kotkassa todettiin vain joidenkin kenttien olevan pakollisia (tiedon omistaja, kokoelma, jonkinlainen 

paikkatieto, tietueen tyyppi) ja kaikkien muutosversioiden tallentuvan. Epämääräisistä paikkatiedoista 

kyseltiin; paikkatiedot voi tallentaa monella eri tavalla ja epätarkkuuden tasolla. 

 

Näytteiden mittaustiedot ovat vielä työn alla. Tässä pyritään käyttämään hyväksi GBIF:n työtä "sample 

based datan" kanssa, joka koskee nimenomaan näytteistä tuotettua lisädataa.  

 

Kotkassa tallentaja merkitsee, mikäli jotakin tietoa on tarpeen salata tai karkeistaa. Myöhemmin 

taksonomiatietokanta asettaa joillekin näytteille taksonomiaan perustuen automaattisesti salauksia. 

Mikäli jokin salausperusteista pätee, tietoja salataan sen mukaisesti. 

 

Todettiin, että käyttöliittymän räätälöintimahdollisuus olisi tarpeellinen, ja pidettiin sulavuutta ja 

yksinkertaisuutta tärkeinä tavoitteina. 

 

Tiedusteltiin muista kokoelmahallintajärjestelmistä, joita Lajitietokeskuksen tulisi huomioida. 

Digitariumilla on käytössä mahdollisimman yksinkertainen järjestelmä, jossa on vähän kenttiä ja 

käyttäjillä selkeät roolit. Putkilokasveilla monin paikoin käytössä on Kastikka-järjestelmä. 

 

5. Työryhmän työtavat 
 

Kokoelmat ja digitointi -työryhmän roolin todettiin olevan kokoelmatyön kansallisiin kysymyksiin ja 

suuriin linjauksiin perehtyminen sekä käyttäjäpalautteen tuominen Kotkan kehittäjille. 

 

Puheenjohtajan tehtävän todettiin olevan tarvittaessa kiertävä kokouksen mukaan. Luomus toimittaa 

kokouksille sihteerin. Kokouksiin on mahdollista etäosallistua Skype for Businessin tai Lyncin avulla. 

 

Tavoitteena on, että kaikista asiantuntijaorganisaatioista paikalla on edustaja, mutta tarkkaa 

jäsenmäärää ei yritetä lyödä lukkoon. 

 

Kokouspaikat määräytyvät tarpeen mukaan. Lajitietokeskus ei pääsääntöisesti voi maksaa osallistujille 

matkarahoja. 

 

Keskustelutyövälineeksi ja dokumenttien jakopaikaksi valittiin Yammer. Dokumentit pidetään tallessa 

myös Luomuksessa. 

 

6. Työryhmän konkreettiset tehtävät 
 

Kokoelmanhallinnan pitäisi kartoittaa poistuvia kokoelmanhallintajärjestelmiä sekä kentältä tulevia 

tarpeita. Todettiin, että avoimen datan periaatteiden mukaisesti kokoelmadata on lähtökohtaisesti 

ilmaista kaikkeen käyttöön, poikkeuksena salausperusteiden rajoittama data (esim. uhanalaisista 

lajeista). 

 

6.1 Pohdintaa Kotkan roolista 

 



Kotkan käyttö perustuu sopimukseen, joka viittaa lajitietokeskuksen aineistopolitiikkaan. Tätä 

politiikkaa ei ole vielä laadittu lopulliseen muotoonsa. 

 

Sikäli kun Kotka pyrkii olemaan kansallinen koelmanhallinnan järjestelmä, esitettiin huoli sen 

pysyvyydestä Lajitietokeskuksen hankerahoituksen päättyessä. Luomus on kuitenkin sitoutunut 

ylläpitämään Lajitietokeskuksen tietojärjestelmiä myös hankejakson päättymisen jälkeen, ja joka 

tapauksessa Kotka on sen oman toiminnan kannalta kriittinen tietojärjestelmä. 

 

Kotkaan ei välttämättä haluta tehdä käyttäjätason salauksia tai mutkikasta oikeusjaottelua, mikä 

tarkoittaa, että järjestelmässä näkyy arkaluontoistakin tietoa (mm. uhanalaisten lajien pesimäpaikkoja). 

Järjestelmän käyttäjät on vastuutettava toimimaan tämän mukaisesti. 

 

Todettiin, että olisi hyödyllistä mikäli järjestelmän asiakas (museo) saisi sen kautta tietoa siitä, miten 

kokoelman tietoja käytetään, ja millaisessa tutkimuksessa / viranomaistoiminnassa. Nykyään Kotkan 

näytesivujen käsijätilastoja seurataan, mutta näytteiden varsinaista käyttöä ei. 

 

 

6.2 Pohdintaa datan laadusta 

 

Todettiin, että toistaiseksi datan laadulla ei ole yleisiä standardeja, mutta tällaisia tarvittaisiin datan 

ristiinkäytettävyyden vuoksi. Täydellistä laatua tai täydellistä laadun yhteneväisyyttä ei varmasti 

saavuteta, eikä tähän kannata pyrkiäkään. 

 

Best practices -ohjeistus, validointityökalut ja näkyville tulevat tehdyt validoinnit (validointimetadata) 

todettiin hyviksi välineiksi tähän. Todettiin, että etenkin paikkatietojen osalta korkea laatu olisi 

kriittistä, ja että ainakin karkea paikkatiedon varmistussysteemi (esim. koordinaattien ja kunnannimen 

ristiintarkistus) olisi tarpeen. Harrastajien keräämän tiedon laadusta oltiin erimielisiä, ja todettiin 

laadun vähintäänkin vaihtelevan. 

 

Datan tallentajille hyödyllistä olisi myös taustamateriaali, jota voisi hyödyntää esimerkiksi hankalasti 

tulkittavalle datalle, kuten vaikeaselkoisille tai harvinaisille paikannimille. Tällaista tietoa voisi ehkä 

jakaa lajitietokeskuksen palveluna; mikäli kyseessä on tekijänoikeuksien suojaama artikkeli, tähän 

voisi jakaa viittauksia. Esimerkiksi kerääjien toiminta-ajoista ja -alueista kertova tietokanta todettiin 

tarpeelliseksi. Todettiin tämän osan kuuluvan Lajitietokeskuksen ydintietoon, ja tarve välitetään 

Lajitietokeskuksen lajitietotyöryhmälle. 

 

Keskeiseksi kysymykseksi nousi tallennuksen tarkkuus vastaan tallennuksen helppous. Todettiin, että 

vähintään tallennustarkkuuden olisi syytä olla näkyvissä - esim. mikäli olisi joitakin helppoja 

"tarkkuusasteita" joihin tallennetun datan voisi sanoa kuuluvan, nämä voitaisiin näyttää. 

 

Todettiin, että olisi hyvä pitää yhteyttä taide- ja kulttuuripuolen museoihin, koska heillä on 

kokoelmanhallinnan kanssa vastaavanlaista problematiikkaa. Jonkin verran Kotkaan liittyvät henkilöt 

olivat  tätä jo tehneetkin mm. Museo 2015 -hankkeen työryhmissä. 

 

6.3 Pohdintaa Kotkan toiminnallisuudesta 

 

Kotkassa demonstroitiin räätälöitävissä olevaa hakua. Todettiin, että annotointi voisi olla hyödyllistä 

myös kokoelmadatassa. Lisäksi olisi hyvä saada kokoelmadataan mukaan julkaisuviittaukset. Nyt näitä 

voi kirjata yksittäisen näytteen tietoihin. 

 

Erilaisten näytetietojen riippuvuusverkoston näyttäminen (esim. usean näytteen alkuperä samassa 

keruutapahtumassa) olisi tarpeen, varsinkin kun Kotkassa tulee olemaan pelkkien kokoelmayksilöiden 

lisäksi mm. DNA-sekvenssejä ja preparaatteja. 

 

Mietittiin, miten välttyä duplikaateilta laji.fi -palvelussa silloin, kun sama havainto / tieto tulee useasta 

eri tietojärjestelmästä. Viime kädessä arveltiin, että tiedon käyttäjältä vaaditaan harkintaa. 

Annotointimahdollisuus voisi auttaa tässä. 

 

 

 



7. Työryhmän seuraava kokous 
 

Seuraavan kokouksen aiheeksi valittiin datan ladun yhdenmukaistaminen. Sitä ennen asiaa päätettiin 

puida Yammerissa keskustelemalla. Uuden kokouksen tarkkaa päivää ei yritetty vielä lukita, mutta 

ajankohtatavoitteeksi astettiin marraskuu 2015. 

 

8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:30 

 

 


