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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 liitteenä 

 

Muistio 
 

1. Kokouksen avaus 

Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Niemi-Grundström avasi kokouksen kello 
09:40 

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 valittiin Ulla 
Huurinainen ja Christina Flemming. 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Kokousedustajille lähetetty asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Kirjastojärjestelmäpalvelimen vaihdon tilanne 

Minna-Liisa Kivinen esitteli tilanteen. Esitys liitteenä. 

Esitys: Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

Päätös: 

6. RDA-kuvailuun siirtyminen 

Uudet kuvailusäännöt (RDA) otetaan käyttöön Kansalliskirjastossa ja ammattikorkeakoulukirjastoissa 
vuoden 2016 alussa. Melinda-tietokannan yhtenäisyyden ja työprosessin sujuvuuden vuoksi olisi 
suositeltavaa ottaa uudet kuvailusäännöt käyttöön kaikissa Melindaa tuotantoympäristönään käyttävissä 
kirjastoissa. 

 

https://connectpro.helsinki.fi/kk_kokous
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Esitys: Päätetään, että Linnea2-konsortion tietokannoissa otetaan käyttöön RDA-kuvailu vuoden 2016 
alussa 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

7. Linnea2-konsortion kustannustenjako 2016 

Ari Ahlqvist esitteli arviolaskelman.  

Esitys: Hyväksytään vuoden 2016 kustannustenjako 

Päätös: Hyväksytään vuoden 2016 kustannustenjako myöhemmin sähköpostitse kun CSC-kustannusten 
konsortioiden välinen jakosuhde AMKIT-konsortion kanssa on sovittu. Uudessa 
palvelinkokonaisuudessa laitteiston kapasiteetti jakautuu hieman eri tavalla kuin ennen, joten 
tarkistukseen on syytä. Ohjausryhmä valtuutetaan sopimaan asiasta AMKIT-konsortion kanssa. 

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

Konsortioiden johtoelimet keskustelivat kirjastojärjestelmän uusimisesta. Kokouksen muistio on 
liitteenä. 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. 

Keskustelua: 

Kimmo Tuominen: perustetaanko epämääräinen työryhmä? 

 mitä työryhmä tekee 

 tarkat reunaehdot 

 mitä isompi konsortio, sitä kömpelömpi 

 työryhmän tehtäväksi antoa on vaikea päättää 

 on hyvä, että helmikuun kokousta valmisteltaisiin johto- ja ohjausryhmän yhteistyöllä 

Jarmo Saarti: 

 tarvitaan Voyagerin korvaava järjestelmä, joka hoitaa myös e-aineistot 

 Itä-Suomessa on tahtotila tehdä AMKIT-konsortion kanssa yhdessä 

 kahden konsortion mallilla ei voida jatkaa 

 kilpailutus niin, että kaikki halukkaat voivat tulla myöhemmin mukaan 

 UKJ opetti sen, että katsotaan taaksepäin koko ajan 

Kristiina Hormia-Poutanen:  

 on mahdollista, että nykyinen Linnea2 jakaantuu pienempiin osiin 

 Linnea2 on nykyratkaisussa 3 vuotta 

 ryhmän tehtävää ei ole kummemmin määritelty, mutta eteenpäin on päästävä 

 ensi kesän Liber-konferenssissa suljettu (n. 50 osanottajaa) kokous uusista järjestelmistä 

 Pro Quest on kiertänyt kirjastoissa - helmikuussa on tilaisuus, jossa katsotaan järjestelmien 
tulevaisuutta (mm. keskitetty indeksi) 
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Minna-Liisa Kivinen: halukkuutta yhteiskokoukseen helmikuussa on. 

Ulla Nygren: SYNin ja Linnea2:n piirissä käytävä keskustelua reunaehdoista pitäisi olla jo alkuvuodesta. 

Christina Flemming: Tritonia voisi mennä myös AMKIT-konsortion mukana. 

Ari Muhonen 

 pitäisi nimetä valmistelijat helmikuun kokousta varten 

 on mahdollista, että ei keskustella nykyisten konsortioiden puitteissa, vaan lähdetään uudesta 
konsortion puitteissa 

Kuno Öhrman: ne jotka lähtevät tekemään, jättäisivät oven auki muille, se olisi tärkeää. 

Ulla Huurinainen: Linnea2-konsortio toiminut tosi hyvin, kannatan yhteistyötä. 

Päätös: Linnea2-konsortio on halukas yhteiskokoukseen. Ehdotetaan valmisteluryhmäksi kummankin 
konsortion ohjaus- ja johtoryhmiä. Kokouksessa oletetaan keskusteltavan reunaehdoista, joista myös 
SYN keskustelee ennen helmikuuta. Yhteiskokouksessa päätettäneen valmisteluryhmästä ja sen 
tehtäväksi annosta. Kansalliskirjaston Minna-Liisa Kivinen otetaan mukaan keskusteluihin. Päätettiin 
järjestää yhteiskokous 9.2. kello 10 Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareenalla 

9. Voyager-järjestelmän mahdollinen päivitys versioon 9 kesällä 2016 

Ari Ahlqvist esitteli tilanteen. 

Esitys: Keskusteltavaksi:  

Päätös: Tehdään selvitys päivityksen edusta ja haitoista tammikuun puoleen väliin mennessä. 

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. 
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 Opiskelijakorttitilanteen seuraaminen. Kansallisen palveluväylän tilanteen seuraaminen. 

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

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy halukkaat tammikuussa 

11. Muut mahdolliset asiat 

Kimmo Tuominen: Linnea2-ohjausryhmän pitäisi valmistella paremmin asiat. 

Kristiina Hormia-Poutanen: Uuden järjestelmän hankintaan valmistautuminen: yritetäänkö hakea 
rahoitusta koordinointiin ja kilpailutukseen? 

 Ari Muhonen: Kannatan hakemista 

 Susanna Parikka: Kannatan 

 Kristiina Hormia-Poutanen: Rahan saaminen aika hypoteettista, mutta kirjastojen yhteinen tahtotila 
parantaa tilannetta. 

 Sari Pajula: erikoiskirjastot eivät voi olla mukana 

 Kimmo Tuominen: ei voida tehdä konsortion päätöstä, kun ei ole ollut valmistelua eikä esityslistalla 

 Ari Muhonen: jos ei saada rahaa, kilpailuttamaan lähtevät maksavat joka tapauksessa 
 

12. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Päätettiin pitää seuraava Linnea2-konsortion yleiskokous 11.4.2016 iltapäivällä. 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:30. 

Vakuudeksi 

 

__________________________________ __________________________________ 

Minna Niemi-Grundström, puheenjohtaja Ari Ahlqvist, sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu 

 

__________________________________ __________________________________ 

Ulla Huurinainen   Christina Flemming 

LIITTEET: 

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


