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Linnea2-konsortion yleiskokous 

Aika Torstai 23.4.2015 kello 9-12 

Paikka Helsinki, Teollisuuskatu 23, Kansalliskirjasto, kokoushuone Hemuli (D326), 3 krs 
Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä: 
https://connectpro.helsinki.fi/kk_kokous 

 
Osallistujat: Osallistujalista liitteenä. 

 

Muistio (tarkastettavaksi) 
 

1. Kokouksen avaus 

Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Niemi-Grundström avasi kokouksen kello 
09:10 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouksen todettiin tulleen kutsutuksi koolle sääntöjen määräämällä tavalla: kutsu ja kokousasiakirjat on 
lähetetty kokousedustajille viikkoa ennen kokousta. Kokous on siten laillisesti koolle kutsuttu ja 
päätösvaltainen. 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Niemi-Grundström. Pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Ohvo ja 
Sari Pajula 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Kokousedustajille lähetetty asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Linnea2-toimintakertomus 2014 

Linnea2-ohjausryhmän laatima toimintakertomus liitteineen liitteenä 1. Se sisältää selostuksen Voyager-
työryhmien toiminnasta, laitteiston ja Voyager-järjestelmän toiminnasta sekä ohjausryhmän toiminta-
kertomuksen. 

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus 

Keskustelua: Ari Ahlqvist esitteli toimintakertomuksen. Sen yhteydessä käsiteltiin myös kustannusten-
jakoa Linnea2-konsortion Voyager-kirjastojärjestelmän tukimaksun osalta. Järjestelmän toimittaja Ex 
Libris laskuttaa sen kirjastoilta dollareissa kustannustenjakolaskelman osoittamassa suhteessa. Laskelmassa 
arviot kirjastojen osuuksista on kuitenkin muutettu euroiksi, jossa muu osa konsortion jäsenten yhteisistä 
kuluista maksetaan. Todettiin, että laskelmassa käytetty dollarin ja euron välinen valuuttakurssi on 
sittemmin muuttunut merkittävästi. Laskelmassa on käytetty euron arvoa 1,3555 dollariin nähden, kun nyt 
kurssi on noin 1,07:n tietämillä. Sen vuoksi Ex Libriksen nyt kirjastoille lähettämien laskujen maksamiseen 
tarvitaan siis euron kurssilaskua vastaava määrä enemmän euroja. 

https://connectpro.helsinki.fi/kk_kokous
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Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin. 

6. Voyager-työryhmien funktio nykytilanteessa 

Voyager-työryhmiä on kaudella 2014-2015 enää kaksi: systeemityöryhmä ja aineistojen yhteiskäyttö-
työryhmä. 

Esitys: Keskustellaan työryhmien tulevaisuudesta toimintakertomuksen pohjalta. 

Keskustelu: Voyager-systeemityöryhmää pidettiin edelleen tärkeänä. Aineistojen yhteiskäyttöryhmän 
osalta todettiin, että jos sillä ei ole mitään erityistä tehtävää nykytilanteessa, ryhmä voidaan väliaikaisesti 
lakkauttaa ja perustaa tarvittaessa uudelleen. 

Päätös: Päätettiin pyytää molemmilta Voyager-työryhmiltä seuraavaan kokoukseen mennessä ryhmien 
toimintasuunnitelmat ja tavoitteet jatkossa. Päätettiin myös antaa Linnea2-ohjausryhmälle valtuutus 
lakkauttaa aineistojen yhteiskäyttöryhmä, jos ilmenee että tarvetta sille ei nyt ole. 

7. Linnea2-toimintasuunnitelma 2015 

Ohjausryhmä esittää vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi seuraavaa: 

 Kustannusten jako 

 Voyager-järjestelmän ja palvelinalustan uusinnan seuranta 

 Voyager-työryhmien toiminnan seuraaminen ja kehittäminen 
 

Keskustelu: Aluksi todettiin, että kustannusten jaon suorittaa Kansalliskirjasto sovitun kaavan mukaan. 
Linnea2-ohjausryhmän tehtävä on kustannusten jaon seuraaminen. Voyager-järjestelmän päivityksen 
katsottiin olevan ajankohtainen v. 2016, mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tehty. Lopuksi keskusteltiin 
siitä, että toimintasuunnitelmaehdotus on staattinen, katse eteenpäin puuttuu. 

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutettuna seuraavasti: 

 Kustannusten jaon seuraaminen 

 Voyager-järjestelmän ja palvelinalustan uusinnan seuranta 

 Voyager-työryhmien toiminnan seuraaminen ja kehittäminen 

 Kirjastojärjestelmien yleisen kehityksen seuranta ja pohdinta sekä asiaan liittyvien työryhmien 
toiminnan seuranta 
 

8. Voyager-tietokantojen indeksoinnin muutos 

Voyagerin käyttöönottovaiheessa haluttiin oma suomalainen indeksointi, jossa tekijäselauksessa erotetaan 
tekijät eri funktioissa (säveltäjä, sanoittaja, esittäjä jne.). Tekijänfunktiokenttiä käytettiin pitkään vain 
musiikkiaineistoa sisältävissä tietokannoissa, joten tekijätietojen jakautuminen funktioittain ei näkynyt 
muiden tietokantojen OPACeissa. Nyttemmin RDA-säännöstön käyttöönottoon valmistauduttaessa 
tekijäkenttien e-osakenttä (tekijän funktio) on otettu käyttöön kaikessa aineistossa. Tämän myötä 
Voyagerin OPACeissa sama tekijä näkyy monella rivillä hakutuloksessa. Tätä on pidetty asiakkaita 
hämmentävänä. Lisäksi e-osakenttine indeksointi estää auktoriteettien täysimittaisen käytön Voyagerissa. 
Näiden syiden vuoksi useat kirjastot ovat esittäneet siirtymistä Voyagerin perusindeksointiin, jossa 
tekijöiden funktioita ei erotella. 

Indeksoinnin muutoksesta on järjestetty 17. – 31.3.2015 Voyager-tietokantojen yhteyshenkilöille 
suunnattu kysely. Yhtään kielteistä kannanottoa indeksoinnin muutokseen ei saatu. Kansalliskirjasto on 
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saanut Ex Librikseltä tarjouksen muutoksen tekemisestä. Sen mukaan muutoksesta kaikkiin Linnea2- ja 
AMKIT-konsortioiden Voyager-tietokantoihin veloitetaan kahden päivän työ, yhteensä 2900 €. 

Tietojärjestelmäasiantuntija Ulla Ikäheimo Kansalliskirjastosta esitteli indeksointimuutoksen merkityksen tarkemmin. 

Kansalliskirjasto esittää kummallekin kirjastokonsortiolle indeksimuutoksen teettämistä Ex Libriksen 
tarjouksen mukaisesti ja kustannusten jakamista seuraavasti: 

1. Kansalliskirjasto maksaa ensi vaiheessa koko laskun, jonka Ex Libris lähettää tarjouksensa mukaan heti 
työn tultua suoritetuksi. 

2. Laskun loppusumma jaetaan konsortioiden kuluiksi suhteessa 2/3 Linnea2:lle ja 1/3 AMKIT-
konsortiolle. Tämä vastaa suurin piirtein konsortioiden välistä CSC:n tuki-maksun jakosuhdetta. Tällöin 
Ex Libriksen laskusta menisi AMKIT-konsortion kirjastoille 966,67 € ja Linnea2:lle 1933,33 € 

3. Kulut jyvitetään kirjastoille vuoden 2015 CSC-tukimaksun jaon yhteydessä. AMKIT-konsortion mak-
suun lisätään mainittu 966,67 € ja Linnea2-konsortiossa lisätään jaettavaksi 1933,33 €. Kirjastokohtaiset 
maksuosuudet muodostuvat niiden CSC-maksuosuuksien suuruisiksi. Kansalliskirjaston CSC-
maksuosuudesta vähennetään sen yli osuutensa Ex Librikselle maksama summa. 

 

Esitys: Hyväksytään ehdotus edellä tarkoitetun indeksimuutoksen tekemisestä ja kustannusten jyvittämi-
sestä yllä kuvatulla tavalla. 

Päätös: Voyager-tietokantojen indeksimuutoksen teettäminen yllä kuvatulla tavalla hyväksyttiin Linnea2-
konsortion osalta. Hyväksyttiin myös kustannustenjako esitetyllä tavalla. 

9. Voyager-palvelinlaitteiston uusiminen 

Linnea2-konsortio teki yleiskokouksessaan 27.11.2015 ehdollisen päätöksen leasing-ratkaisun valitsemi-
sesta Voyager-palvelinlaitteistoksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Päätös riippui AMKIT-konsortion 
päätöksestä Voyager-laitteiston suhteen. Mikäli päätös olisi ollut Linnea2-konsortion valitsemasta leasing-
mallista eriävä, asia olisi avattu uudelleen käsittelyyn. Ehto on sittemmin rauennut AMKIT konsortion 
päädyttyä samaan ratkaisuun kuin Linnea2-konsortio. 

Esitys: Todetaan tilanne. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

10. Linnea2-konsortion ohjausryhmän ja AMKIT-johtoryhmän tapaaminen kirjastojärjestelmien 

tiimoilta 

AMKIT-johtoryhmä on esittänyt tapaamista Linnea2-konsortion ohjausryhmän kanssa. Tarkoitus on 
keskustella tulevaisuuden näkymistä järjestelmien osalta. Linnea2-ohjausryhmä on päättänyt vastata 
myöntävästi ja esittää syksyä 2015 sopivaksi ajankohdaksi kokoukselle. 

Keskustelua: Kristiina Hormia-Poutanen ehdotti seminaaria kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta 
järjestettäväksi Liber:in konferenssin yhteydessä Helsingissä kesällä 2016. Tätä kannatettiin 

Esitys: Tiedoksi 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

11. Muut mahdolliset asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
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12. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään sen jälkeen kun Linnea2-ohjausryhmä on pitänyt AMKIT-
johtoryhmän kanssa kohdassa 10. mainitun kokouksen. 

 

13. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10:10. 

 
 

 

Vakuudeksi 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Minna Niemi-Grundström, kokouksen puheenjohtaja Ari Ahlqvist, kokouksen sihteeri 

 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Ulla Ohvo    Sari Pajula 


