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1. Kirjastojärjestelmän hankintaprojekti 
 
Pertti ja Jussi kertoivat hankintaprojektin tilanteesta. Tietämyskantta- ja ERM-selvitys on 
meneillään. Selvitetään järjestelmätoimittajien kanssa työnkulkuja, voidaanko metadataa 
siirtää. Ebscon EDS on Pertillä koekäytössä koekäytössä (eri aineistoja kuin PCI:ssä, 
kattavuus parempi kuin ProQuestin palveluissa), EDS on tietämyskanta eikä indeksi. 
Linkityksen (OpenURL jne.) laatu on parempi kuin SFX:ssä, testien perusteella myös 
ajantasaisemmat paketit. EDS:n laajennettu haku parempi. Lokakuun alussa tehdään 
vaatimusmäärityksiä, kesäisen aikataulun mukaan mennään tällä tietoa. 
 
IGeLU-kuulumiset, Pertti ja Jussi osallistuivat Pietarin konferenssiin. 

o Voyager versio 10.1 tulee 2018, versio 10.2 tulee 2019, näillä tiedoilla ei ole siis 
tarvetta päivityksille ihan lähivuosina 

o Aleph-päivitys (Melinda) kesällä 2018 
o tietoturvadirektiivi: poistetaanko lainahistoria (circjob 38), asiakastietojen 

siivoaminen (suositeltavaa), salasanojen vaihtaminen, yhteistunnusten 
välttäminen, ei-aktiivisia käyttäjätunnuksia poistettu palvelimelta 

o Blacklightilla toteutettu asiakasliittymä tuotannossa Alman kanssa, lupailivat 
VuFind-integraariota myös 

o Melindaan esitetty ratkaisu ei oikein tyydyttänyt Kansalliskirjastoa 
 

Itsepalvelunoudot Voyagerissa: 
o onko Voyagerissa helppoa tapaa saada tulosteeseen muuta kuin asiakkaan 

nimi? 
o circ.inissa voi määritellä mitä tulostuu 

 
2. Amkit-johtajien seminaari 12.-13.10.  

Järjestelmäryhmä alustaa Kirjo-seminaarissa, sitä ennen myös Minna-Liisa Kivinen kertoo 
hankinnasta. Näkökantana voisi olla avoimen lähdekoodin järjestelmät vs suljetut 
järjestelmät, järjestelmäkatsaus. Jussi keskustelee Hanna Lahtisen kanssa. 
 
Mikä on Amkien mahdollisuus irtautumiseen hankinnasta, iso (suurin?) osa on sidoksissa 
yliopiston ratkaisuun. 

 
3. Theseus  

Jussi ja Pertti tapasivat IGeLUssa Ex Libriksen edustajia, käytiin läpi Alman digitaalista 
palvelua jolla siis periaatteessa voisi korvata DSpacen. Alma-D on tuotannossa kirjastoissa. 
Jussi voisi selvittää Ex Librikseltä, että missä on käytössä ja kysellä kokemuksia. 
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Alma-D:llä voi tehdä oman lomakkeen, jolla tuodaan metadata + aineisto Almaan. Onko 
metadatan kierrättäminen taustajärjestelmän kautta tarpeellista, kun haravoidaan Finnaan? 
 
Mitä muuta Theseus-rintamalta? 

o julkaisulomakkeen päivitys (asiantuntijakokouksen jälkeen); kustantajan 
alkuperäiseen artikkeliin toimiva linkki 

o Laureassa lähes 200 rinnakkaistallennettua artikkelia, monissa muissakin 
amkeissa on aloitettu rinnakkaistallennus 
 

CSC-yhteistyön selvitys, voisiko CSC ottaa Theseuksen ylläpidon hoitaakseen? 
Kansalliskirjastolla on parempi osaaminen, mutta Theseuksen julkaisulomake voitaisiin 
korvata JUSTUS-palvelun lomakkeella. Järjestelmäryhmä suosittaa CSC:n ehdottamaa 
lisäselvitystä lomakkeesta. 

 
4. CSC-laatupalaveri 

Elokuun Linnea1:n tiedostojärjestelmän korruptoituminen, miten oli mahdollista? Tapahtui 
hiljalleen, varmuuskopiotkin korruptoituivat. Oraclen eri toimintojen tutkiminen (CSC + 
KK), miten voisi palauttaa tapahtumat jatkossa. 
 
SFX:n siirtäminen Linux-ympäristöön selvitettävänä 

 
5. Seuraava kokous 

- 10.10. klo 14.00 
- Amkit-johtajien seminaarin valmistelua 
- Järjestelmähankinta 
 
 

 


