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1. Määritelmät 

Nämä säännöt liittyvät sopimukseen Linnea2-konsortiosta, 12.3.2010.   

Konsortiosopimuksen allekirjoittaneet organisaatiot (sopimuksen liite 1) ovat 

konsortion jäseniä ja muodostavat konsortion. Jäljempänä ”Konsortion jäse-

net” viittaa kaikkiin jäseniin yhdessä tai ”Konsortion jäsen” yhteen yksittäi-

seen jäseneen.   

Sopijaosapuolilla on käytössään yhteinen Voyager-

kirjastojärjestelmäsovellus (Ex Libris) ja yhteinen palvelinympäristö (CSC), 

(jäljempänä viitataan edellä mainittuihin termillä ”Kirjastojärjestelmä”) (sopi-

muksen liite 2), joiden avulla ylläpidetään sopijaorganisaatioiden tietokantoja 

(sopimuksen liite 3). 

Yhteistyöstä käytetään jäljempänä nimitystä ”Linnea2-konsortio”.  

 

2. Sääntöjen tarkoitus 

Näiden sääntöjen tarkoituksena on sopia Linnea2-konsortiossa noudatetta-

vasta menettelystä, erityisesti päätöksentekojärjestyksestä ja kustannusten 

jakamisesta.  
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3. Organisaatio ja päätöksenteko 

3.1 Päätöksiä Linnea2-konsortiossa tekevät  

- konsortion jäsenet  

- konsortion yhteiselimet: yleiskokous ja ohjausryhmä, ja 

- Kansalliskirjasto. 

Konsortion jäsenet päättävät omalta osaltaan taloudellisesti ja periaatteelli-

sesti merkittävistä kysymyksistä, kuten järjestelmän vaihtamisesta, laitteiston 

uusimisesta tai laajentamisesta. Päätökset valmistellaan konsortion yhteis-

elimissä.  

Yhteiselimet vahvistavat konsortion toimintaperiaatteet ja kehittävät toiminta-

tavoitteita sekä huolehtivat kirjastojärjestelmän käytännön toiminnan edellyt-

tämästä yhteistyöstä.  

Kansalliskirjasto vastaa konsortion puolesta kirjastojärjestelmän hallinnosta, 

käytännön toiminnasta sekä yhteydenpidosta kirjastojärjestelmän toimittajiin 

ja saamansa valtuutuksen mukaisesti allekirjoittaa tarvittavat sopimukset.  

3.2 Linnea2-konsortion yleiskokous 

Yleiskokous kokoontuu vuosittain maalis-huhtikuussa (Vuosikokous) ja sen 

lisäksi tarvittaessa useamminkin. Yleiskokouksen kutsuu koolle Kansalliskir-

jasto. Ylimääräinen kokous tulee kutsua koolle, jos vähintään kolme jäsentä 

esittää sitä. Kokousasiakirjat tulee lähettää kokousedustajille vähintään viik-

koa ennen kokousta.  

Kutakin konsortion jäsentä edustaa yleiskokouksessa kirjaston johtaja tai hä-

nen valtuuttamansa henkilö. Kokous valitsee keskuudestaan puheenjohta-

jan. Sihteerin asettaa Kansalliskirjasto. 

Yleiskokouksen tehtävänä on mm.:  

- valita ohjausryhmän jäsenet 

- käsitellä valmistavasti sellaiset laajakantoiset asiat, joista viime kädessä 

päättää kunkin jäsenen oma päätöksentekoelin 
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- käsitellä muut periaatteellisesti tärkeät kysymykset 

- vahvistaa tavoitteet,  toimintaperiaatteet ja kehittämislinjaukset 

- päättää kustannusten jakamisesta 

- sopia sääntöjen muuttamisesta konsensusperiaatteella. Taloudellisesti 

merkittäviä asioita koskevat sääntömuutokset menevät konsortion jä-

senten hyväksyttäväksi.  

- käsitellä Kansalliskirjaston laatima raportti järjestelmän toiminnasta ja 

yhteisten kustannusten jakautumisesta  

- käsitellä ohjausryhmän antama selostus edellisestä toimintavuodesta 

- päättää tiedotustavoista  

Yleiskokous ratkaisee henkilövaalin äänestämällä, jolloin jokaisella jäsenellä 

on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muut asiat ratkaistaan 

konsensus-periaatteen mukaan. 

3.3 Ohjausryhmä 

Ohjausryhmään kuuluu viisi vuosikokouksen keskuudestaan valitsemaa jä-

sentä sekä konsortioon kuuluvien yliopistojen IT-johtajien nimeämä edustaja 

ja Kansalliskirjaston edustaja. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheen-

johtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja 

kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Ohjausryhmän sihteerin asettaa 

Kansalliskirjasto. Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen 

mukaan tai kun vähintään kaksi jäsentä sitä esittää. Ryhmä on päätösvaltai-

nen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä. 

Ohjausryhmä 

- valmistelee asiat yleiskokoukselle 

- valmistelee ja kehittää konsortion ja kirjastojärjestelmän tavoitteita ja 

toimintaperiaatteita 

- kehittää konsortion kustannusseurantaa  

- päättää uusien jäsenten ottamisesta 

- päättää uusilta jäseniltä saatujen suoritusten käytöstä 
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- vahvistaa periaatteet, joiden mukaan Kirjastojärjestelmän palveluja 

myydään ulkopuolisille kirjastojärjestelmän toimittajien kanssa solmittu-

jen sopimusten sallimissa puitteissa 

- ohjausryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustaa konsortiota 

CSC:n kanssa käytävissä hintaneuvotteluissa 

- ohjausryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja edustaa konsortiota 

tarvittaessa 

3.4 Kansalliskirjasto 

Konsortion vastuuorganisaationa toimii Kansalliskirjasto, joka 

- vastaa järjestelmän käytännön toiminnasta sekä yleiskokouksen linjaus-

ten mukaisesta kehittämisestä 

- vastaa yleiskokouksen päätösten toimeenpanosta 

- vastaa järjestelmän hallinnosta, konsortion maksuliikenteestä ja kustan-

nusten seurannasta sekä yhteydenpidosta konsortion jäseniin 

- valmistelee asiat ohjausryhmälle 

- huolehtii yhteyksistä Kirjastojärjestelmän toimittajiin ja allekirjoittaa tarvit-

tavat sopimukset  

- edustaa konsortiota ulospäin 

- päättää asioista, jotka eivät aiheuta merkittäviä kustannuksia jäsenille 

- myy tarvittaessa Kirjastojärjestelmän palveluja ulkopuolisille ja maksaa 

siitä aiheutuvat kulut.  

- laatii raportin järjestelmän toiminnasta 

 

4. Asiantuntija- ja yhteistyöryhmät 

Päätöksentekoelinten lisäksi konsortiolla voi olla käytännön tehtäviä varten 

erilaisia asiantuntija- ja yhteistyöryhmiä. 

 

5. Kustannusten jako 

Konsortion omasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan seuraavasti: 



 Linnea2-konsortio  2010  5 

- lähtökohtaisesti aiheuttamisperiaatteen mukaan, mikäli se on mahdollis-

ta (esim. koulutuskustannukset, tietokantojen konvertoinnit, käyttäjäli-

senssit); 

- muutoin kustannusten jakamisesta päättää yleiskokous, mutta merkittä-

viä kustannuksia aiheuttavat järjestelyt edellyttävät jokaisen jäsenen 

päätöstä.  

- Linnea2-konsortion organisaatioon valittujen matkakustannuksista vas-

taa ensisijassa kukin kirjasto itse. 

- Yhteydenpidosta Kirjastojärjestelmän toimittajiin aiheutuvista kuluista 

vastaa Kansalliskirjasto. 

Palvelinlaitteistoa käsitellään taloudellisesti ja hallinnollisesti yhtenä koneena 

sekä tulojen että menojen suhteen, vaikka se toiminnallisesti ja teknisesti ja-

kaantuu eri osiin.  

Linnea2-konsortioon liittyvää maksuliikennettä hoitaa Kansalliskirjasto.  

 

6. Jäsenkohtaiset käyttöoikeudet ja velvollisuudet 

Konsortion jäsenet vastaavat omistamistaan tietokannoista, hallinnoivat niitä 

ja päättävät niiden käyttöoikeudesta. 

Jokainen konsortion jäsen on omalta osaltaan vastuussa siitä, että järjestel-

män toimittajien kanssa tehtyjä sopimuksia noudatetaan. 

Kirjastoilla on oikeus ottaa liitännäisjäseniä omaan tietokantaansa ohjaus-

ryhmän kirjallisella suostumuksella. 

Konsortion jäsenen muiden tietokantojen liittäminen Kirjastojärjestelmään 

edellyttää neuvotteluja Ex Libriksen kanssa.  

Yhteisellä palvelimella on lupa käyttää ainoastaan sellaisia sovelluksia, joihin 

on olemassa kirjastojärjestelmätoimittajan lupa. 
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7. Uudet jäsenet 

Ohjausryhmä voi päättää, että Kirjastojärjestelmän piiriin otetaan uusia kir-

jastoja joko yksittäisinä kirjastoina tai alakonsortioina. Uusien jäsenten tulo 

mukaan konsortioon on kuvattu sopimuksessa pykälässä 4.  

Uudet jäsenet maksavat tullessaan sopimuksessa kuvatun liittymismaksun.  

Uusien jäsenten tulee sitoutua noudattamaan niitä velvoitteita, joihin konsor-

tion jäsenet ovat sitoutuneet Kirjastojärjestelmän toimittajiin nähden.    

 

8. Sääntöjen voimassaolo 

Nämä säännöt on hyväksytty 12.3.2010 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. 

 

9. Sääntöjen muuttaminen 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa sopimuksessa sovitulla tavalla.  

 


