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Linnea2-konsortion yleiskokous 

Aika Tiistai 4.4.2017 kello 10-13 

Paikka Helsinki, Leipätehdas Kaikukatu 4, Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli, 5. krs 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä: https://connect.funet.fi/kk_kokous 

 
Osallistujat: Osallistujaluettelo liitteenä 1 

 

Muistio 
 

1. Kokouksen avaus 

Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen avasi kokouksen kello 10:08. Todet-
tiin kokouksen osanottajat, luettelo liitteenä 1. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin tulleen kutsutuksi Linnea2-konsortion sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa aikaisem-
min sähköpostitse lähetetyillä kutsuilla. Aiempien kokousmuistutusten jälkeen varsinainen kutsu ja asialista 
liitteineen on lähetetty Linnea2-konsortio –sähköpostilistan kautta kokousedustajille 28.3.2017. Kokous 
todettiin konsortion sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi sekä siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kokouksen asialistan ja sen liitteiden toimittamisessa joillekin kokousedustajille todettiin olleen ongelmia. 
Nähtävästi joidenkin korkeakoulujen sähköpostipalvelimet ovat tulkinneet sähköpostilistalta tulevan liite-
tiedostoja sisältävän viestin roskapostiksi. 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Raatikainen. Pöytäkirjan tarkistajiksi, jotka tarvittaessa toimi-
vat myös ääntenlaskijoina, valittiin Kimmo Tuominen ja Tommi Harju. 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Ohjausryhmän laatima ja kokousedustajille etukäteen lähetetty asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjes-
tykseksi siten muutettuna, että asialistan kohdat 7 ja 8 siirretään käsiteltäväksi ensimmäisinä tämän pykälän 
jälkeen kohtina 5 ja 6 Minna-Liisan ajankäytöllisistä syistä. 

5. Kirjastojärjestelmän uusimishankkeen tilannekatsaus 

Minna-Liisa Kivinen esitteli kirjastojärjestelmän uusimishankkeen tilanteen. Minna-Liisa esitteli myös 
markkinatutkimuksen tilannekatsausta. Hankinnan aikataulu on siirtynyt noin kahdella kuukaudella eteen-
päin markkinatutkimuksen takia. Vaatimusmäärittely laaditaan loppukevään aikana. Tarjouspyyntö julkais-
taan marraskuussa, jolloin mukana olevat kirjastot sitoutuvat lopullisesti hankintaan. 

Minna Liisa Kivisen esitys uusimishankkeen tilanteesta on liitteenä 2. Esityksen markkinatutkimuksen ti-
lannekatsauksesta kokousedustajat saavat halutessaan suoraan Minna-Liisalta. 

Ulla Nygrén liittyi kokoukseen etäyhteydellä kello 10:20 

https://connect.funet.fi/kk_kokous
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Esitys: Tiedoksi ja keskusteltavaksi.  

Keskustelu: Keskustelun aikana esitettiin muutama kysymys tarjolla olevien järjestelmien ominaisuuk-
sista. 

Päätös: 

6. Linnea2-konsortion purkautumisskenaariot uuden järjestelmän hankinnan yhteydessä 

Linne2:n nykyisessä konsortiosopimuksessa säädetään vain yksittäisen jäsenen erosta, mutta ei ole otettu 
huomioon tilannetta, jossa konsortio purkautuu. 

Esitys: Ohjausryhmän asettama työryhmä toi kokoukseen alustavia ratkaisumalleja. Minna-Liisa Kivinen 
esitteli Excel-taulun avulla skenaarioita siitä, mitä tarkoittaisi konsortion kustannustenjaossa useamman 
yksittäisen kirjaston eroaminen konsortiosta. Matti Raatikainen esitti työryhmän kaksi ajatusta kustannus-
tenjaon kohtuullisesta ratkaisemisesta konsortion purkautumistilanteessa: 

1. Uuden järjestelmän käyttömaksut alkamaan vasta Voyager-maksujen loputtua: ei päällekkäisiä 
maksuja. Sovittava uuden toimittajan kanssa ja otettava mukaan tarjouspyyntöihin. 

2. Sovitaan Linnea2-jäsenten kesken, että Voyager-ja CSC-maksut sekä uuden järjestelmän kustan-
nukset maksetaan yhteisesti ennalta sovittuun ajankohtaan saakka ja osuudet jaetaan kustannus-
tenjakomallin mukaan. 

Matin esitys on liitteenä 3. 

Keskustelu: Keskustelussa todettiin mm. että molemmissa ratkaisumalleissa on ongelmansa. Ykkösvaih-
toehto on ongelma järjestelmäntoimittajan kannalta, ja voi johtaa epärealistisiin siirtymäaikoihin. Kakkos-
vaihtoehtoa pidettiin lähtökohtaisesti parempana, vaikka uutta sopimusta ei ole välttämättä helppo saada 
aikaan. Tässä tapauksessa pitää varautua uuden ja vanhan järjestelmän päällekkäisiin maksuihin. Siirtymä-
kauden kustannuksiin pitää myös laskea uuden järjestelmän migraatiomaksu, joka kaikissa järjestelmissä 
on noin vuosimaksun kokoinen. 

Keskustelun aikana todettiin myös, että Voyager-järjestelmän käytön lopettamisesta on keskusteltava 
AMKIT-konsortion kanssa, koska järjestelmien laitealusta on yhteinen. Ohjausryhmän asettama työryhmä 
kertoi jo ottaneensa yhteyttä asiassa ammattikorkeakoulujen konsortioon.  

Päätös: Päätettiin, että ohjausryhmä jatkaa konsortion hallittuun purkautumiseen tähtäävien sopimusmal-
lien kehittelyä. Asiaa käsitellään seuraavassa yleiskokouksessa. 

7. Linnea2-toimintakertomus 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 

Kansalliskirjaston laatima raportti kustannustenjaosta ja järjestelmän toiminnasta 2016 sisältyy Linnea2-
toimintakertomukseen, joka on liitteenä 4. Se sisältää selostuksen Voyager-systeemiryhmän toiminnasta, 
kirjastojärjestelmäpalvelimien ja Voyager-järjestelmän toiminnasta sekä ohjausryhmän toimintakerto-
muksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Lisäksi liitteenä ovat järjestelmän toimintaan liittyvä 
CSC:n laatima vuosiraportti kirjastojärjestelmäkokonaisuuden palvelinalustan toiminnasta (liite 5) 

Matti Raatikainen ja Ari Ahlqvist esittelivät Linnea2-toimintakertomuksen. Matti Raatikainen esitteli toi-
mintasuunnitelman vuodelle 2017. Se sisältää seuraavat toimenpiteet: 

 Seurataan uuden kirjastojärjestelmän hankinnan valmistelua  
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 Varaudutaan Linnea2-konsortion mahdolliseen purkautumiseen kirjastojärjestelmän vaihtumisen 
yhteydessä  

 Seurataan Voyager-, laite- ja CSC-kustannusten kehitystä  
 

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2016 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017. 

Päätös: Linnea2-konsortion toimintakertomus 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttiin. 

8. Voyager-tietokantojen päivitys 

Linnea2- ja AMKIT-konsortioiden Voyager-tietokannat päivitettiin vuodenvaihteessa 2016-2017 versi-
osta 8.1.1 versioon 9.2.1. Ari Ahlqvist esittelee: 

CSC aloitti päivityksen testipalvelimen Voyagerin päivittämisellä uuteen versioon 22.8.2016. Sen päivittä-
minen vei aikaa marraskuulle asti Voyagerin päivitysohjelmiston virheiden ja muiden selvitettävien seik-
kojen takia. Voyager-systeemiryhmän testausaika ennen päivitystä jäi siten lyhyeksi. Tuotantokantojen päi-
vitys aloitettiin 28.12.2016 ja varsinainen päivitys saatiin suoritettua 30.12. loppuun, mutta tietokantojen 
indeksointiongelmien ja muutaman vielä käytössä olevan OPACin asetustiedostojen rikkoontumisen takia 
päivitys saatiin kokonaan valmiiksi ja kannat avattua 5.1.2017. Päivitykseen varattu aika käytettiin siten 
kokonaan. 

Päivityksessä paljastui myös ongelmia skandinaavisten merkkien normalisoinnissa ja indeksoinnissa. Se 
hankaloitti tai teki mahdottomaksi OPACissa tai virkailijoiden asiakasohjelmissa selaavat haut, joissa ha-
kutermissä oli näitä merkkejä. Ongelma ei haitannut asiakkaita Finnaa käytettäessä, eikä kuvailua Melin-
dassa. Järjestelmäntoimittaja tunnusti vasta tuotantokantojen päivityksen jälkeen, että ongelma on järjes-
telmän koodissa. Sen jälkeen asian korjaus kesti vielä helmikuun puoliväliin saakka.  

Esitys: Tiedoksi ja keskusteltavaksi 

Päätös: 

9. Muut mahdolliset asiat 

Muita asioita ei ollut. 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Linnea2-konsortio päätti kokoontua ylimääräiseen kokoukseen 17.10.2017 kello 10:15 – 13:15 käsittele-
mään konsortion purkaantumiseen liittyviä kysymyksiä. 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:08 
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