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Linnea2-ohjausryhmän kokous 

 

Aika tiistai 14.3.2017, 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 – (läsnä) 

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) – (läsnä) 

 

Esittelijät: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto 

 Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto 

Sihteeri:  Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto 
 
Muistio 

 

1. Kokouksen avaus 

Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14:10. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutuksi ja siten päätösvaltaiseksi 

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Linnea2-konsortion sihteerin laatima asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi: 

https://www.kiwi.fi/pages/editpage.action?pageId=77365391  

4. Edellisen kokouksen muistio 

 
Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 1.12.2016: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=56723758  

Muistioon ei ollut ohjausryhmällä huomauttamista. 

 

5. Linnea2- konsortion yleiskokous 4.4.2017 Helsingissä 

 

Yleiskokouksen pitopaikaksi on varattu aikavälille 10 - 13 kokoustila Kaneli (V520) Kansalliskirjaston Sör-

näisten toimipisteen tiloista Leipätehtaalta, Kaikukatu 4, Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös AC-

yhteyksin. 

https://connect.funet.fi/kk_kokous
https://www.kiwi.fi/pages/editpage.action?pageId=77365391
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=56723758
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Esitys: Keskustellaan yleiskokouksen agendasta. 

 

Yleiskokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat: 

 Raportti kustannustenjaosta ja järjestelmän toiminnasta 2016 

 selostus ohjausryhmän toiminnasta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 

 kirjastojärjestelmän uusimishankkeeen tilanne (säännöissä mainittu laajakantoinen asia, joista 

viime kädessä päättää kunkin jäsenen oma päätöksentekoelin) 

 
Lisäksi yleiskokouksen asialistalle otettaneen Linnea2-konsortion purkautuminen ohjausryhmän 1.12.2016 
tekemän päätöksen mukaan. 
 
Keskustelu: Käytiin läpi yleiskokouksessa käsiteltävät asiat. 
 
Päätös: Hyväksyttiin Kansalliskirjaston laatima raportti kustannustenjaosta ja järjestelmän toiminnasta esi-
teltäväksi Linnea2-yleiskokoukselle. Liitteenä olevan CSC:n laatiman vuosiraportin graafisia kuvaajia ei 
katsottu tarpeelliseksi liittää yleiskokouksen materiaaliin, koska niissä ei ole havaittavissa mitään erityistä. 
Järjestelmä on toiminut hyvin. 
 
Hyväksyttiin myös sihteerin laatima raportti ohjausryhmän toiminnasta vuonna 2016 ja päätettiin, että 
puheenjohtaja laatii ohjausryhmän toimintasuunnitelman vuodelle 2017.  
 
Päätettiin myös, että kirjastojärjestelmän uusimishankkeiden tilanteen esittelee yleiskokoukselle hankkeen 
projektipäällikkö Minna-Liisa Kivinen. Päätettiin, että hän esittelee myös yleiskokouksessa esitettävät ja 
kohdassa 6 tarkemmin käsitellyt Linnea2-konsortion purkautumisskenaariot uuden järjestelmän käyttöön 
ottoon liittyen.  
 
Lisäksi päätettiin, että sihteeri valmistelee esityslistan liitteineen tämän kokouksen päätösten mukaisesti. 
 

6. Linnea2-konsortion purkautumisskenaariot uuden järjestelmän hankinnan yhteydessä 

 

Esitys: Ohjausryhmä päätti 1.12.2016, että selvitetään Ex Libris-sopimuksen irtisanominen. Valmistellaan 

yleiskokoukseen muutama skenaario konsortiosta irtautumisesta: Minna-Liisa Kivinen laatii, kommentoin-

tikierros ohjausryhmässä. 

 

Keskustelu: Minna-Liisa Kivinen esitteli Excel-taulukon avulla erilaisia tilanteita, mitä saattaa syntyä kon-

sortion kustannustenjaossa, jos konsortio alkaa hajota hallitsemattomasti.  

 

Tämän jälkeen keskusteltiin järkevästä tavasta siirtyä uuteen järjestelmään siinä tapauksessa, että nykyinen 

konsortio samalla puretaan. Todettiin, että nykyisessä konsortiosopimuksessa säädetään vain yksittäisen 

jäsenen erosta, mutta ei ole otettu huomioon tilannetta, jossa konsortio purkautuu. Keskustelussa käsitel-

tiin mahdollista uusia konsortiosopimusta tältä osin. Lisäksi keskusteltiin kustannustenjako-ongelmatii-

kasta tilanteessa, jossa siirtyminen uuteen järjestelmään ja samalla ulos nykyisestä konsortiosta tapahtuu 

vaiheittain pidemmän ajan kuluessa. Lopuksi todettiin, että hallittu siirtyminen pois nykyisestä järjestel-

mästä vaatii keskusteluja myös AMKIT-konsortion kanssa, koska molempien konsortioiden jäsenet ovat 

mukana uudessa järjestelmähankkeessa ja molemmat konsortiot jakavat nykyisen kirjastojärjestelmäpalve-

limen kuluja. 
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Päätös: Perustettiin työryhmä valmistelemaan siirtymistä uuteen järjestelmää. Työryhmän jäseniksi nimet-

tiin: 

 Kuno Öhrman, Hanken 

 Matti Raatikainen, Aalto-yliopisto 

 Hanna Lahtinen, AMKIT-konsortion puheenjohtaja (tai hänen esittämänsä henkilö) 

 Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto 

 Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto 

Ryhmän työn tulokset käsitellään ohjausryhmän jäsenten välisessä sähköpostikeskustelussa. 

 

7. Voyager-tietokantojen päivitys  

Linnea2- ja AMKIT-konsortioiden Voyager-tietokannat päivitettiin 2016-2017 vaihteessa versiosta 8.1.1 
versioon 9.2.1. Ari Ahlqvist esittelee 

Esitys: Tiedoksi 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

8. Tiedotusasiat 

 
Kokoelmien siirtoja tietokannoista toiseen vuonna 2017: 

 YH Novian Turussa oleva kirjasto siirtyy osaksi Åbo Akademin kirjastoa. Tähän liittyen siirretään 
Novian Turun kirjaston kokoelmat touko-kesäkuun vaihteessa Tritonian tietokannasta Åbo Aka-
demin tietokantaan. 

 Metropolia-AMK siirtää Taideyliopiston Arsca-tietokannassa olevan aineistonsa kesäkuussa Met-
ropolian omaan kantaan. 

9. Muut mahdolliset asiat 

Muita asioita ei ollut. 

10. Seuraavat kokoukset 

Ajankohta päätetään yleiskokouksen jälkeen. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:21 


