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Linnea2-konsortion yleiskokous  

Aika Torstai 03.04.2014 klo 14.15 – 14.40 

Paikka Helsinki, Yliopistokatu 1, Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio 
 
Osallistujalista liitteenä. 

 
 

1. Kokouksen avaus 

Tiina Järvinen avasi kokouksen klo 14.15. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Tiina Järvinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Löytölä ja 
Susanna Parikka.  
 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohtaan 9 lisättiin konsortion 
www-sivujen muutos wiki-ympäristöön. 
 

5. Ohjausryhmän kokoonpano 2014-2016 

Ohjausryhmän nimeämisestä, kokoonpanosta ja tehtävistä kerrotaan konsortion säännöissä 
(pykälät 3.2 – 3.3): http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea2/konsortio/saannot.html 
 
Esitys: Yleiskokous esittää ehdokkaat ja nimeää viisi jäsentä Linnea2-konsortion 
ohjausryhmään kaudeksi 2014-2016. Ohjausryhmä jatkaa Tiina Järvistä lukuunottamatta. Ari Muhonen 
esitti, että Riitta Lähdemäki valitaan ohjausryhmään.  Esitys hyväksyttiin. 
 
Ohjausryhmä kaudella 2014 – 2016 on: 
Riitta Lähdemäki, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto 
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto  
Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto  
Sari Pajula, Eduskunnan kirjasto  
Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto 
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto  
Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja) 
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6. Konsortion toimintakertomus 2013 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2013 toimintasuunnitelman toteutuma vuoden 2013 raporttina. 
 
Linnea2-konsortion ohjausryhmän vuoden 2013 toimintasuunnitelma 
 
Ohjausryhmän kokoonpano 24.4.2012-2.4.2014 

• Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 
• Minna Niemi-Grundström, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto (pj) 
• Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto 
• Sari Pajula, Eduskunnan kirjasto 
• Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (vara-pj) 
• Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto 
• Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja)  

 
Kustannusten jako 
- seurattu kustannustenjaon oikeellisuutta 

 
Voyager-järjestelmän seuranta 
- M9000-kirjastopalvelintilannetta seurattu 
- Lyyra-opiskelijakorttiuudistus  
 
Voyager-työryhmien raportit 
- Systeemityöryhmän ja Aineistojen yhteiskäyttötyöryhmän toimintakertomukset vuodelta 2013 
ovat luettavissa työryhmien kiwi-sivuilla: 

• Systeemityöryhmä https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=96142778 
• Aineistojen yhteiskäyttötyöryhmä 

https://wiki.helsinki.fi/display/VoyagerTR/Kokoukset 
 
UKJ-kehityksen seuranta 
- uuden kirjastojärjestelmän suunnitteluprojektin tilannetta seurattu 
 
Uusi työryhmä kokonaiskuvan kartoitukseen 
- käynnistetty keskustelu työryhmän tarpeesta 
 
Muuta 
- ohjausryhmä pitänyt kaksi kokousta vuodessa 
- pidetty kaksi Linnea2-konsortion yleiskokousta ja kaksi yhteiskokousta AMKIT-konsortion 
kanssa 

- valmisteltu yleiskokousten ja yhteiskokousten asialistat 
- konsortion jäsenmuutokset: 

1.11.2013 Hyväksyttiin Taideyliopiston kirjaston esitys Kulttuuripoliittisen 
tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen ottamisesta Arsca-tietokannan 
liitännäisjäseneksi.  
 
13.11.2013 Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulu eroavat konsortiosta 31.12.2013 ja Lapin 
ammattikorkeakoulu Oy liittyy jäseneksi 1.1.2014. 
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11.3.2014 Hyväksyttiin anomus Tritonian ja Novian Turun kirjastoyksikön 
tietokantojen yhdistämisestä. 

 
 
Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelman toteutuma vuoden 2013 raporttina täydennettynä 
jäsenmuutoksilla. 

7. Raportti Voyager-kirjastojärjestelmän toiminnasta 

Esitys: Markku Heinäsenaho esittelee raportin Voyager-kirjastojärjestelmän toiminnasta.  
 
Voyager-kirjastojärjestelmä on käytössä kaikissa Suomen yliopistokirjastoissa, lähes kaikissa 
ammattikorkeakoulukirjastoissa (AMK) sekä muutamissa erikoiskirjastoissa. Kaikki Voyager-tietokannat 
on sijoitettu yhteiselle palvelimelle, jonka teknisestä toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Tieteen 
tietotekniikan keskus CSC. Kansalliskirjasto koordinoi järjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa yhdessä 
järjestelmätoimittaja Ex Libriksen ja asiakaskirjastojensa kanssa. 
 
Tavoitteet 
Vuoden 2013 tavoitteena oli tarjota kirjastojen paikallisiin tarpeisiin soveltuva ja katkottomasti toimiva 
Voyager-kirjastojärjestelmä. 
 
Tulokset 
Järjestelmän toimintavarmuus on parantunut viime vuodesta, jolloin ongelmia aiheutti uuden 
kehitysversion käyttöönotto. Voyager-järjestelmästä julkaistaan seuraava uusi versio vuoden 2014 
ensimmäisellä neljänneksellä, jonka käyttöönottoa harkitaan siihen sisältyvästä uudesta 
toiminnallisuudesta sekä yleisestä tilanteesta riippuen. 
Vuoden 2013 aikana Kansalliskirjasto on tuottanut Voyager-järjestelmän yhteyteen merkittävää uutta 
toiminnallisuutta, joista keskeisimmät liittyvät verkkomaksamiseen, kirjojen kansikuviin, 
maksumuistutuksiin ja erilaisiin prosessien automatisointeihin. 
Voyagerin yhteydessä käytettävä ja kiinnostusta herättänyt Kirjastokartta-ohjelma eteni uuteen 
kehitysversioon. Kirjastokartan käyttö lisääntyy jatkuvasti ja vuoden 2013 osalta karttahakuja suoritettiin 
jo noin 183 000. Erillisiä käyttäjiä palvelulla oli yhteensä yli 31 000.  
 
Arviointi 
Vuoden 2013 tavoitteena oli tarjota kirjastojen paikallisiin tarpeisiin soveltuva ja katkottomasti toimiva 
Voyager-kirjastojärjestelmä. Vuoden aikana järjestelmän toiminnassa ei esiintynyt merkittäviä ongelmia, 
mikä on parannus verrattuna edellisvuoteen. Vaikka uusia kehittämiskohteita ei vuodelle suunniteltu ja 
työtä keskitettiin Uuden Kirjastojärjestelmän (UKJ) vaatimusmäärittelyhankkeeseen, saatiin Voyager-
palveluun tuntuvia parannuksia edellisvuoteen nähden. Verkkomaksaminen, kirjastokartta ja 
käyttäjätilien vanhenemisen automaattinen valvonta ovat merkittäviä Voyagerin yhteydessä tarjottavia 
uusia palveluita. 

 
Hyväksyttiin vuoden 2013 raportti. 

 

8. Kustannusjako 
 
Esitys: Markku Heinäsenaho esittelee. Järjestelmäkustannusten laskutuksessa tapahtui inhimillinen 
virhe: seurauksena ilmoitetut osuudet eivät täysin vastaa jakoperusteita. Linnea2-organisaatioille lähetetyn 
kyselyn perusteella korjaaviin toimenpiteisiin päätettiin ryhtyä välittömästi. Ne kirjastot, joiden osuus on 
ollut liian pieni Ex Libriksen laskutuksessa saavat Kansalliskirjastolta arvonlisäverollisen laskun. Laskun 
veroton summa on virheen suuruinen. Ne kirjastot, jotka ovat saaneet Ex Librikseltä liian suuren laskun, 
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lähettävät Kansalliskirjastolle arvonlisäverollisen laskun, jonka nettosumma on virheen suuruinen. 
Kansalliskirjasto toimittaa ohjeet laskutukseen.   
 
Hyväksyttiin esitys. 
 
 

9. Muut mahdolliset asiat 

Linnea2-konsortion sivut siirretään Kansalliskirjaston www-sivuilta Kansalliskirjaston wiki-ympäristöön. 
 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava yleiskokous pidetään perjantaina 29.8. 2014 AMKIT-konsortion kanssa pidettävän 
työpajapäivän ja yhteiskokouksen yhteydessä. 
 

11. Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40. 
 
 
 

 
 
 

Vakuudeksi 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________  
Tiina Järvinen,     Päivi Järvinen, 
kokouksen puheenjohtaja    kokouksen sihteeri 
 
 
 

 
 

 
Pöytäkirja tarkastettu 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Raija Löytölä    Susanna Parikka  
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