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Linnea2-konsortion yleiskokous 

Aika Tiistai 15.12.2015 kello 10:30 – 13:30 

Paikka Helsinki, Kaikukatu 4, Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), 5 krs 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä: https://connectpro.helsinki.fi/kk_kokous 

 
Osallistujat: Osallistujalista jaetaan kokouksessa 

 

Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

5. Kirjastojärjestelmäpalvelimen vaihdon tilanne 2014 

Minna-Liisa Kivinen esittelee tilanteen. 

Esitys: Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

6. RDA-kuvailuun siirtyminen 

Ari Ahlqvist esittelee. 

Esitys: Päätetään, että Linnea2-konsortion tietokannoissa otetaan käyttöön RDA-kuvailu vuoden 2016 
alussa 

7. Linnea2-konsortion kustannustenjako 2016 

Ari Ahlqvist esittelee arviolaskelman. 

Esitys: Hyväksytään vuoden 2016 kustannustenjako 

8. AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän työkokous 25.11.2015 

Konsortioiden johtoelimet keskustelivat kirjastojärjestelmän uusimisesta. Kokouksen muistio liitteenä 
tiedoksi. Keskustelussa päätettiin esittää konsortioille työryhmän perustamista järjestelmän hankinnan 
valmistelua varten: edustus Linnea2- ja AMKIT-konsortioista, Kansalliskirjastosta Kristiina Hormia-
Poutanen ja Minna-Liisa Kivinen. Kokous esitti myös AMKIT- ja Linnea2-konsortioiden 
yhteyskokousta järjestelmähankinnan tiimoilta helmikuussa 2016 

Esitys: Päätetään Linnea2-konsortion osalta em. työryhmän perustamisesta ja nimetään siihen edustaja. 
Päätetään, että Linnea2-ohjausryhmä sopii yhteiskokouksesta AMKIT-konsortion johtoryhmän kanssa. 

https://connectpro.helsinki.fi/kk_kokous


 

  ASIALISTA  2 (2) 
  Linnea2-konsortio 

15.12.2015 
  

      
      

Kirjastoverkkopalvelut       
        

 
 

9. Voyager-järjestelmän mahdollinen päivitys versioon 9 kesällä 2016 

Ari Ahlqvist esittelee tilanteen. 

Esitys: keskusteltavaksi 

10. Voyager-työryhmien tilanne 

Linnea2-ohjausryhmällä on valtuutus lakkauttaa aineistojen yhteiskäyttöryhmä, jos sille ei ole tarvetta. 
Ryhmä on käytännössä lakkauttanut itsensä, ja sen toimikausi päättyy joka tapauksessa vuoden 
vaihteessa. 

Nykyisen systeemityöryhmän toimikausi päättyy vuoden vaihteessa. Se on kuitenkin laatinut 
toimintasuunnitelman vuodelle 2016: 

 Voyagerin kehityksen seuraaminen ja mahdollisen päivityksen (9-versio) ajoitus. Finna 
Voyagerin OPAC:n tilalle päivityksen yhteydessä. 

 Voyager -testausten koordinointi ja testaus ennen mahdollista päivitystä 

 Wiki-sivustojen ja yleensä viestinnän ylläpito Kansalliskirjaston kanssa: ajantasainen ja 
olennainen tieto kirjastoille 

 Voyageriin liittyvien ohjeistusten ylläpito ja täydentäminen Kansalliskirjaston kanssa 

 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelutyön avustaminen ja kommentointi. 

 Opiskelijakorttitilanteen seuraaminen. Kansallisen palveluväylän tilanteen seuraaminen. 

Esitys: Todetaan, että aineistojen yhteiskäyttöryhmää ei nyt nimetä. Valtuutetaan Linnea2-ohjausryhmä 
nimittämään Voyager-systeemiryhmä kaudelle 2016-2017. 

 

11. Muut mahdolliset asiat 
 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

13. Kokouksen päättäminen 
 

 
 
 

LIITTEET: 

Minna-Liisa Kivisen esitys Kirjastojärjestelmien palvelinalustan uusiminen 
Linnea2-konsortion kustannustenjako 2016 Tarkistettavana, toimitetaan myöhemmin 
AMKIT-konsortion johtoryhmän ja Linnea2-konsortion ohjausryhmän työkokouksen 25.11.2015 
muistio 
 

 


