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AMKIT-konsortion ja Linnea2-konsortion yhteiskokous 

Aika Torstai 03.04.2014 klo 10- 13 

Paikka Kansalliskirjaston auditorio, Yliopistonkatu 1, Helsinki 
  
Kokoukseen voi osallistua myös Adobe Connect -etäyhteydellä. 
Läsnäolijat erillisessä liitteessä.  

 
 

1. Kokouksen avaus 

Sinikka Luokkanen avasi kokouksen klo 10.04. Todettiin, että kokouksen AC-tallennus sopii kaikille 
kokouksen osallistujille. Tallenne on kokoukseen kutsuttujen käytössä. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta  

Kokouksen puheenjohtajavuoro on AMKIT-konsortiolla, puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Luokkanen. 
Sihteerivuoro on Linnea2-konsortiolla, sihteeriksi valittiin Päivi Järvinen. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin 
Kauko Maskulainen ja Susanna Parikka. 
 

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että keskustellaan UKJ-aikataulusta 
kohdassa 9 Muut mahdolliset asiat. 
 

4. Lyyra-kortin käyttö kirjastokorttina – tilannekatsaus / Petteri Kivimäki 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/linnea2/konsortio/yhteiskokous/20140403/20140403_Liite1_Lyyra.pdf 

Petteri Kivimäki esitteli Lyyra-korttiuudistuksen tilanteen. KATVE-ryhmän suositus käytettävästä 
tietomallista on valmistunut. Asiakastunnusten painatus Lyyra-kortteihin on mahdollista aikaisintaan 
vuonna 2015. Systeemiryhmä voinee koordinoida korttien numeroavaruuksien ilmoittamista.  

Lyyra-korttien RFID-sirun lukeminen ei onnistu nykyisillä lukijoilla, joten laitteistoa ja ohjelmistoa pitää 
päivittää. Järjestelmätoimittajilla ei ole vielä laitetta, joka tukisi kaikkia tietomalleja. Soveltuvien 
lukijalaitteiden hinnaksi arvioitiin muutama sata euroa. 

 

5. Laitteistoympäristön suorituskykyongelmasta / Markku Heinäsenaho 
http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/linnea2/konsortio/yhteiskokous/20140403/20140403_Liite2_Laitteisto.pdf 

Nykyinen laitteistoympäristö on suorituskykynsä rajoilla. Ratkaisuna esitetään uuden laitteiston 
hankkimista Aleph-järjestelmälle. Laitteisto kestänee vuoteen 2017-18, mutta riski on, että ohjelmistoja ei 
pystytä päivittämään ja pudotaan järjestelmätuen piiristä. Kansalliskirjasto tekee riskianalyysin keskeisten 
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järjestelmien päivittämättä jättämisestä. 
 
Sovitut toimenpiteet: 
1.Voyager-päivityksien tarpeellisuus - Kansalliskirjasto tekee riskianalyysin 
 
2. Aleph-ylläpito - Kansalliskirjasto tekee riskianalyysin 

3. UKJ ei valmistu kovin pian, joten laitteistoa pitää ylläpitää mahdollisimman pitkään – Kansalliskirjasto 
tekee esityksen seuraavaan yhteiskokoukseen laitteiston jatkosta 

4. Konsortioiden puheenjohtajat voivat edistää seuraavan yhteiskokouksen valmistelua 

 

6. UKJ – tavalla tai toisella / Ari Ahlqvist 

Ari Ahlqvist pohjusti keskustelua.  

Kirjastojen oletetaan maksavan järjestelmän kehityksen. Ylimenovaihe pitää saada mahdollisimman 
sujuvaksi. Pitää miettiä uusiksi vaatimusmäärittelyt, määritellään vähimmäisvaatimukset. Asiantuntijoita 
tarvitaan avuksi määrittelemään mikä on tarpeellista kun tehdään vähimmäisvaatimuksia. 

Työpajat ja seminaarit ovat tarpeellisia kehitystyön takia. Tulossa on myös keskustelufoorumi, johon 
toivotaan keskustelua kentän edustajilta.  

Tietoa rahoitustarpeesta tarvitaan mahdollisimman pian, yliopistoille viimeistään elokuussa 2014 
budjettipaineiden vuoksi. Yliopistosektoreilla on vielä kesken linjanveto asiasta.  

Lähtökohtana on ollut, että järjestelmää tehdään kaikille, jotka haluavat tulla mukaan.  

Toiveena on mahdollisimman pian saada päätös, miten lähdetään etenemään, onko ratkaisuna Kuali 
OLE, muu avoimen lähdekoodin ratkaisu vai kaupallinen ratkaisu.  

On myös mahdollista, että kirjastot lähtevät hankkimaan omia kirjastojärjestelmiään. Kaikkien pitää 
tehdä kompromisseja, muuten ei saada yhteistä ratkaisua aikaiseksi.  

Moninaisiin opintohallinnon ratkaisuihin vedoten todettiin, että olisi surullista jos ei jatketa yhteisen 
hankkeen kanssa. Pohdittiin myös voidaanko panostaa ylimenovaiheeseen resursseja, jotta saadaan 
yhteistyötä rakennettua.  

 

7. UKJ-kustannusjakomallia suunnitteleva työryhmä / Ari Muhonen 

Ari Muhonen esitteli UKJ:n kustannus- ja hallintomallia valmistelevan työryhmän työtä. Ryhmässä 
pohditaan hallintomalliin liittyviä juridisia kysymyksiä ja kustannustenjakokriteereitä.  
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Tavoitteena hyvä ja edullinen järjestelmä, johon voi itse vaikuttaa, mahdollisimman hyvä järjestelmä 
mahdollisimman monelle kirjastolle. Nyt kun rahoittaja on vaihtunut, pitää miettiä uudelleen, mitä 
oikeasti tarvitaan. Ylimenovaiheen pituus huoletti etenkin pienempien kirjastojen edustajia. 

Asiantuntijoilta odotetaan vielä vaihtoehtoja useisiin kysymyksiin. Kustannustenjakokriteerien pohjalta 
tehdään esimerkkilaskelmia. 

 

8. Ehdotus AMKIT-konsortion ja Linnea2-konsortion työseminaarista syksyllä 2014 / Sari Pajula 

Linnea2-konsortio ehdotti AMKIT-konsortiolle kokoontumista yhteiseen työseminaariin pohtimaan 
kirjastojärjestelmän jatkosuunnitelmia elo-syyskuun vaihteessa. 

Ajatuksena on keskustella aiheesta vielä isommalla joukolla, myös asiantuntijoita kutsutaan mukaan. 
Ehdotettiin osallistavien työtapojen käyttöä.  

Päätettiin järjestää seuraava yhteiskokous elokuussa viikolla 35 kaksipäiväisenä: torstaina 28.8. ja 
perjantaina 29.8. Ensimmäisenä päivänä järjestetään työpajatyöskentelyä sisältävä seminaaripäivä, joka on 
suunnattu sekä johtajille että asiantuntijoille. UKJ-ohjausryhmä organisoi torstain ohjelman. Perjantain 
aamupäivä varataan johtajien kokoukselle, kummallekin konsortiolle varataan aikaa myös omiin 
kokouksiin.  

Ehdotuksia kokouspaikoista voi lähettää Minna Kiviselle (minna-liisa.kivinen (at) helsinki.fi).  

 

9. Muut mahdolliset asiat 

Keskusteltiin yleisesti UKJ-aikataulusta.  

Todettiin, että sektorien olisi paras esitellä yhdessä UKJ-hanke korkeakoulurehtoreille. 

Keskustelussa todettiin, että on asioita joista pitää muodostaa osallistujien yhteistä kantaa: 

Kansalliskirjaston roolista: onko Kansalliskirjasto ostaja/myyjä vai yhteistyötaho.  

Osallistujat: UKJ-hankkeessa pitää olla ovet avoinna kaikille, jotka haluavat sovituilla 
pelisäännöillä tulla mukaan.  

Rahoitus: budjetti oltava tiedossa elokuussa 2014. 

Onko UKJ edullisempi kuin markkinoilta ostettu vastaava? Vertailu avoimen lähdekoodin ja 
kaupallisen ratkaisun hintojen välillä ei ole suoraviivaista (ns. Total ownership –malli). 
Kaupallisista ratkaisuista ei saada tarkkaa hintaa ilman kilpailutusta.  

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 
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Seuraava yhteiskokous pidetään elokuussa viikolla 35 kaksipäiväisenä: torstaina 28.8. ja perjantaina 29.8.. 
Ensimmäisenä päivänä järjestetään työpajatyöskentelyä ja seminaaripäivä, joka on suunnattu sekä 
johtajille että asiantuntijoille. UKJ-ohjausryhmä organisoi torstain ohjelman. Perjantain aamupäivä 
varataan johtajien kokoukselle. Sektorikokoukset voidaan pitää  

Ehdotuksia kokouspaikoista voi lähettää Minna Kiviselle (minna-liisa.kivinen (at) helsinki.fi). Kokkolaa 
ehdotettiin kokouspaikaksi. 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.04. 


