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Suomen Pankin kirjasto

• Perustettu 1943
• Verkkoaineistot: 3 000 e-

lehteä, 55 tietokantaa
• 300 000 kokotekstilatausta

tietokannoista vuosittain
(sisältää sanomalehdet)

• Painettu kokoelma 60 000 
nimekettä

• 1 000 lainaa, 7 000 uusintaa
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Yhteiset tiedonhallintapalvelut
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YHTEISET 
TIEDONHALLINTAPALVELUT

Tiedonhallintapäällikkö
Mia Ristimäki

KIRJASTO JA 
TIETOPALVELUT

Kirjastopäällikkö
Soile Hakonen

uutiset ja sanomalehdet
tieteelliset ja ammatilliset lehdet, 

kirjat ja artikkelit
julkaisuarkisto

hakuvälineet ja tietopalvelut
Historiallisen arkiston tietopalvelu

Rahamuseoyhteistyö

ASIAKIRJAHALLINNON 
PALVELUT

Asiakirjahallintopäällikkö
Hanna-Maarit Järvinen

asiakirjahallinnan ohjaus ja neuvonta
TOS 

sisällönhallinnan järjestelmien 
pääkäyttäjätehtävät

kirjaamo
päätearkiston hoito

SISÄLLÖNHALLINNAN 
JÄRJESTELMÄT

IT-Business Partner
Jari Hämäläinen

Asiakirjahallinnon ja kirjaston 
järjestelmien alusta- ja IT-palvelut
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• Asiakaspalvelu-ryhmästä löytyvät 
asiakasrekisteri, lainaus/palautus, 
kaukolainapyynnöt ja palautusmuistutusten 
lähettäminen

• Asiakasrekisteri konvertoitiin vanhasta 
järjestelmästä, mutta ylläpito manuaalisesti
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• Tiedonhaku, varausten haku ja raportointi
• Muokattava laajennetun haun lomake
• Käytössä myös käyttää hakukomennot, joilla voi 

esim. kohdistaa haun haluttuun kenttään tai 
kiinteämittaisten kenttien merkkipaikkoihin

• Raportoinnissa valmiita raportteja esim. 
kokoelmasta, hankinnasta, lainauksesta

• Tilasto Plus –lisäosa omien raporttien luomiseen
• Sisältää ohjatun raporttien luomisen ja SQL-

editorin
• Valmiit raportit ovat pääasiassa riittäneet meille
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• Niteiden hallinta, tarratulostus ja kausijulkaisujen 
saapumisvalvonta

• Saapumisvalvonta on helppo ja nopea, mutta vaatii 
ensin lehtinumerolistojen tallentamisen

• Niteitä ja nimekkeitä voi koota siiloihin toimenpiteitä 
varten

• Tarratulostus toteutettu isompien määrien käsittelyyn 
(printteriin syötettävät tarra-arkit)

• Meillä volyymit pieniä ja käytössä erilliset tarraprintterit
• Vaati runsaasti säätämistä saada toimimaan 
• Tulostamme viivakooditarrat järjestelmästä
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• Hankintaosiosta käytämme toimittajien listausta ja 
hankintojen tallentamista ja saapumisvalvontaa

• Suomen Pankilla koko talossa käytössä olevat 
budjetointi- ja laskujen käsittelyjärjestelmät

• Emme halunneet tehdä tuplana niitä Auroraan
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• MARC21-luettelointi
• Olemassa myös lomake, mutta vaikuttaa 

keskeneräiseltä
• RDA-kuvailu
• Eniten uuden opettelua vaatinut toiminto
• Kopioluettelointi Melindasta (ja satunnaisesti 

Library of Congressista)
• Valmiit luettelointipohjat, teimme sekä 

monografioille että monografiasarjoille
• Asiasanoituksessa YSO
• Käytössä Finto-avustin, josta termit poimitaan
• Joukkomuutostyökalu massakorjauksia varten
• Tietueiden joukkotuontiin oma työkalu
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• Asetuksilla voidaan vaikuttaa monen 
ominaisuuden toimintaan

• Tekstejä voi lisätä ja muokata kolmella kielellä
• Asiakkaalle lähtee viesti sillä kielellä, mikä on 

tallennettu asiakasrekisteriin
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Kiitos!

Yhteystiedot:
soile.hakonen@bof.fi
puh. 09 183 2637
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mailto:soile.hakonen@bof.fi
http://www.eurojatalous.fi/fi/
https://kansakunnanomaisuutta.fi/
http://www.rahamuseo.fi/
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