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Linnea2-ohjausryhmän kokous 

 
Aika torstai 1.12.2016, klo 14:00 – 16:00 
 
Paikka Etäkokous, kokoushuone https://connect.funet.fi/kk_kokous 

  
 

Jäsenet: Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto - läsnä 
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto – sijaisena Minna-Liisa Kivinen 
Anne Lehto, Tritonia - läsnä 
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto - läsnä 
Sari Palén, Tilastokirjasto - läsnä 
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto (pj) - läsnä 
Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja) – liittyi kokoukseen 15:24 

 
Esittelijät: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto 
Sihteeri:  Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto 

 
Asiantuntijoina / muina esittelijöinä: 
 
Muistio 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokouksen koolle kutsunut Kansalliskirjaston asettama sihteeri Ari Ahlqvist avasi kokouksen kello 14:08. 
 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin sääntöjensä mukaisesti päätösvaltaiseksi, kun läsnä kokouksen alkaessa oli kuusi jäsentä 
seitsemästä. 
 

3. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. Kaudelle 2016 - 2017 ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Matti Raatikai-
nen ja varapuheenjohtajaksi Minna Nieminen-Grundström. 
 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Sihteerin etukäteen lähettämä asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

5. Edellisen kokouksen muistio 

 
Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 22.3.2016: 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=56723758 

Kokouksen muistio hyväksyttiin. 
 

  

https://connect.funet.fi/kk_kokous
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=56723758
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6. Linnea2-konsortion kustannustenjako 2017 

Ari Ahlqvist esitteli laskelman Ex Libriksen Voyager-tukimaksujen ja CSC:n palvelinkulujen jakautumi-
sesta konsortion jäsenten kesken sovittujen jakoperiaatteiden mukaan.  
 
Esitys: Käydään läpi kustannustenjakoarvio vuodelle 2017 
 
Keskustelu: Laskelmassa todettiin yleiskokouksessa 11.4.2016 sovittu hyvitys Tilastokirjastolle siitä, että 
edellisessä kustannusten jaossa sen osuus oli perustunut todellisuutta suurempaan HTV-lukuun.  
 
Huomiota kiinnitettiin myös euron ja Yhdysvaltain dollarin epäedulliseen kurssikehitykseen erityisesti 
marraskuussa 2016, mikä nostaa arvioidun Voyager-tukimaksun euromääräistä summaa selvästi yli sopi-
muksen mukaisen 4,5 %:n vuosittaisen korotuksen. Edelleen todettiin CSC:n palvelinkulujen hieman las-
kevan ennakkotiedon perusteella kuluvaan vuoteen verrattuna. Syynä tähän on Linnea2-konsortion osuu-
den pieneneminen kirjastopalvelimen kokonaiskuluista 40 %:sta 37 prosenttiin. Syynä tähän on Linnea2-
kirjastoista tulleiden palvelupyyntöjen suhteellisen osuuden väheneminen. 
 
Päätös: Todettiin kustannustenjakolaskelman tehdyn sovitulla tavalla. 
 

7. Voyager-päivitystilanne 

Ari Ahlqvist esitteli Voyager-kirjastojärjestelmän päivitystilanteen. Päivitysvalmistelut ovat tähän asti men-
neet aikataulussa. Päivityksen yhteydessä näyttävät lähes kaikki kirjastot jättävän Voyagerin OPAC:in pois 
ainakin asiakaskäytöstä, ja siirtyvän Finnan käyttöön. 
 
Esitys: Keskusteltavaksi 
 
Päätös: Tiedoksi 
 

8. Uuden kirjastojärjestelmän hankintaprosessin vaikutus Linnea2-konsortioon 

Esitys: Keskustellaan asiasta käyden läpi alustavasti mm. konsortion purkautumista ja sen vaikutusta kus-
tannuksiin. Päätetään asian jatkokäsittelystä 
 
Keskustelu: Minna-Liisa Kivinen pohjusti keskustelua toteamalla, että tällä hetkellä Linnea2-konsortio-
sopimuksen mukaan jäsenet voivat irtautua konsortiosta ilmoittamalla siitä Kansalliskirjastolle. Irtautumi-
nen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta.  
 
Toisaalta kaikki Linnea2-kirjastot ovat sitoutuneet nykyiseen palvelinratkaisun leasing-sopimukseen hei-
näkuuhun 2018 saakka. Jos konsortiot päättävät siinä vaiheessa lunastaa kirjastopalvelinkokonaisuuden 
omaksi, palvelinkustannukset laskevat hieman nykytilanteeseen verrattuna. Maksettavaksi jää nykyisestä n. 
66 000 euron summasta huoltosopimuksen osuus, jonka CSC on arvioinut voivan olla tuossa vaiheessa n. 
19 000 €/vuosi. Lisäksi palvelimesta on maksettava lunastussumma, joka leasing-sopimuksen mukaan on 
n. 2000 €. 
 
Todettiin, että Ex Libriksen kanssa voimassa oleva sopimus Voyagerin käytöstä on konsortiosopimus, 
yksittäisen konsortion jäsenen irtautumisella ei ole siihen vaikutusta. Hinta konsortion jäsenten vähetessä 
voi kuitenkin olla neuvottelukysymys, johon voi vaikuttaa seuraavan järjestelmän valinnan tulos. Keskus-
teltiin myös siitä, pitäisikö konsortion sääntöjä muuttaa. Nythän kuka tahansa voi periaatteessa erota kon-
sortiosta milloin tahansa, jolloin kulut jäävät muiden maksettavaksi. 
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Päätös: Selvitetään Ex Libris –sopimuksen irtisanominen. Valmistellaan yleiskokoukseen muutama ske-
naario konsortiosta irtautumisesta: Minna-Liisa Kivinen laatii, kommentointikierros ohjausryhmässä. 
 
Kuno Öhrman liittyi kokoukseen 15:24. 
 
Päätettiin, että yleiskokous, jossa käsitellään Linnea2-konsortion purkautumista uuden järjestelmän han-
kinnan yhteydessä, pidetään 4.4.2017 kello 10-13. Kokoukseen järjestetään etäosallistumismahdollisuus. 

 

9. Cuporen irtautuminen Arsca-tietokannasta 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore on 9.6.2016 irtisanonut Taideyliopiston kanssa 
solmimansa sopimuksen Arsca-yhteistyöstä. Sopimus lakkaa puolen vuoden irtisanomisajalla, eli käytän-
nössä sopimuksen voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa. Linnea2-konsortio hyväksyi Cuporen 
Arscan liitännäisjäseneksi 1.11.2013. Cuporessa on nyt kuitenkin tultu siihen tulokseen, etteivät he tarvitse 
Arscan kaltaista tietokantaa kokoelmiensa hallintaan. 
 
Esitys: todetaan tilanne 
 
Keskustelu: Puheenjohtaja totesi myös Aalto-yliopiston siirtäneen nyt syksyllä Arsca-tietokannassa olleet 
kokoelmansa omaan tietokantaansa. 
 
Päätös: Todettiin Cuporen liitännäisjäsenyyden Linnea2-konsortiossa päättyneen. 
 

10. Linnea2-konsortion yleiskokous 2017 

 

Sääntöjen mukaan Linnea2-konsortion yleiskokous kokoontuu vuosittain maalis-huhtikuussa (Vuosiko-

kous) ja sen lisäksi tarvittaessa useamminkin. Yleiskokouksen kutsuu koolle Kansalliskirjasto. 

Esitys: Keskustellaan alustavasti yleiskokouksen agendasta ja päätetään kokousajasta. 

 
Päätös: Todettiin, että yleiskokous päätettiin jo kohdassa 8 pitää 4.4.2017 kello 10 – 13, ja että siihen voi 
osallistua myös etäyhteydellä. Kokouksen esityslistalle otetaan ainakin seuraavat asiat: 

 uuden järjestelmän käyttöönotto ja Linnea2-konsortion purkautuminen 

 sääntömääräiset asiat 
 
Ohjausryhmä päätti pitää yleiskokousta valmistelevan kokouksen 14.3.2017 kello 14 - 16 etäkokouksena. 

 

11. Tiedotusasiat 

Tekijänoikeuden haltijoille maksettavaa lainauskorvausten alaa on tarkoitus laajentaa koskemaan myös 
korkeakoulukirjastoista tapahtuvaa lainausta. Lainmuutos tullee voimaan vuoden 2017 alusta. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön sekä Sanasto ry:n kanssa on sovittu, että Kansalliskirjasto toimittaa nykyisen kirjasto-
järjestelmän aikana keskitetysti vuosittaiset lainaluvut lainauskorvausten maksamiseen tarvittavalla tavalla 
Sanasto ry:lle. 
 

12. Muut mahdolliset asiat 

Muita asioita ei ollut. 
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13. Seuraavat kokoukset 

Ohjausryhmän seuraava kokous päätettiin kohdassa 10. 
 

14. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:53 
 
 

 
LIITTEET:  Kokouksen asialista 

 Linnea2-konsortion kustannustenjakolaskelma vuodelle 2017 

 


