
Voyager-asiantuntijat   MUISTIO 
 
ACP-kokous   11.4.2011 
 
 

1. Voyager-ohjausryhmän kokoukseen 19.4. asioita 
 
Mietittiin seuraavan viikon Voyager-ohjausryhmässä mahdollisesti esille otettavia teknisiä 
asioita. Kansalliskirjaston organisaatiomuutos kiinnostaa, Voyager-toimistossa on 
henkilökunta vaihtunut ja muutenkin vaikuttaa tulevaan yhteistyöhön.  
 
Bugeista amkeja kiinnostaa Tomcat-varauslomakkeen toiminta. Kansalliskirjastossa on 
pitänyt testata 7.2.4 versiota, jossa ainakin joitain bugeja olisi korjattu. Ilmeisesti 
testipalvelimen kanssa on ongelmia, selvitetään Kansalliskirjastosta. Onko versiossa uusia 
toiminnallisuuksia? 
 
Elunan yhteydessä olevassa System Seminarissa näyttäisi olevan verkkomaksuihin liittyen 
esityksiä, näihin pitää tutustua. System Seminar pidetään tänä vuonna Haifassa, vielä ei 
ole tullut ilmoittautumislomaketta tai muutakaan tarkempaa tietoa. Verkkomaksujen 
toimivuus pitäisi olla testattavana Kansalliskirjastossa, ei ole tietoa onko asiaan ehditty 
paneutua. 
 
Voyagerin 8-version päivitysaikataulu otetaan esille Kansalliskirjaston kanssa. Jussi 
selvittää Amkit-vuosikokouksessa kirjastonjohtajien kantaa aikatauluun, voimmeko 
mahdollisesti päivittää joulun aikoihin vain pidämmekö kiinni perinteisestä kesäkuun ajasta. 
Armaksella on palvelimella oma domain ja vaikka 8-versio edellyttääkin Oraclen päivitystä, 
voitaneen meillä tehdä oman aikataulumme mukaisesti. Selvitetään asiaa, tämä tulee esille 
myös M9000-laatupalavereissa. 
 
 

2. Amkit-wiki 
 
Amkit-wikin Voyager-osuuteen on päivitetty jonkin verran uutta aineistoa, lähinnä Pertin 
tekemiä ohjeita.  
 
KDK:n pilotin toiseen aaltoon liittyvät asiat laitettiin kirjastonjohtaja-osioon, jotta ne olisivat 
salasanan takana. Kunhan hanke etenee, niin katsotaan mihin näitä jatkossa laitetaan, 
Kansalliskirjastolle pitäisi tulla uusi KDK-wiki organisaatioiden käyttöön. KDK:n edetessä 
selviää myös, kuinka KDK/Primo –asiat linkittyvät tämän asiantuntijaryhmän työhön. 
 
 

3. Voyagerin mobiililiittymä 
 
Mobiiliittymä on otettu käyttöön Lamkissa jo viime kesänä, tämän vuoden puolella ainakin 
Kyamk ja Samk ovat myös ottaneet käyttöön. Tiedostojen muutoksia, kommentteja ja 
kokemuksia lisätään Lassin kautta KK:n voyager-wikiin, koska siellä on jo edellisetkin 
ohjeet.  
 

4. Julkaisurekisterit 
 
2011 julkaisujen tilastointiin tulee taas jonkin verran muutoksia: kv-yhteisjulkaisut, 
viitetiedot, tieteenalaluokitus muuttuu, Open Access-koodit, muiden organisaatioiden 
henkilöstön affiliaatio jne. Tarkistetaan, että amkit-wikissä olevat ohjeet ovat ajan tasalla. 
 



Viitetietojen lähettämistä varten tarvitaan ilmeisesti jonkin verran ohjeistusta siitä, kuinka 
tiedot saadaan ulos Voyagerista. Kirjastoilla on eri tapoja luetteloida aineistoja, joten 
access-kyselytkin ovat hieman erilaisia. Selvitellään ja laitetaan Amkit-wikiin esimerkkejä. 
Hiukan on vielä hämärän peitossa, missä muodossa viitetiedot toimitetaan, OKM:stä pitäisi 
tulla ohjeita. 
 
Julkaisutietojen kerääminen mietityttää. Lomake on yksi tapa, mutta osaavatko kirjoittajat 
täyttää kaikki julkaisurekisterin vaatimat koodit. E-lomakkeella voi ainakin laittaa tietyt 
kentät pakollisiksi, mutta ei sekään takaa tietojen oikeellisuuta. Myös Jure-pilotissa 
keskusteltiin paljon tietojen keräämisen ongelmia, sielläkään ei asiaa kyetty ratkaisemaan. 
Seurataan Jure-hankkeen jatkoa ja kehittymistä. 
 
 
 

5. Uuden kirjastojärjestelmän hankinta 
 
Projekti on lähdössä liikkeelle, konsortiot (Amkit ja Linnea2) ovat aktiivisesti mukana. 
Kevään aikana kootaan projektille ohjausryhmä, johon tulee ilmeisesti lähinnä 
kirjastonjohtajia. Projektissa hyödynnetään myös Linnea-työryhmissä olevia asiantuntijoita. 
 
Tällä hetkellä on vielä auki, valitaanko kaupallinen vain Open Source –vaihtoehto. 
Uudenlaisia kaupallisia järjestelmiä ei ole valmiina ja Open Source vaatii paljon työtä, 
toisaalta jälkimmäinen voisi olla joustavampi monessa suhteessa. Toistaiseksi 
kuulostellaan, mihin suuntaan projekti lähtee etenemään. 
 

6. Seuraava kokous  
 
16.5. Samkin ACP:llä. Aiheita voisi olla ainakin KDK ja Uusi kirjastojärjestelmä. Mietitään 
myös CSC-laatupalaveriin tulevia asioita. 

 
 
 


