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Linnea2-konsortio

• Perustettu v. 2000
• Perustajajäsenet

– 20 yliopistoa (ml. Kansalliskirjasto)
– Eduskunnan kirjasto
– Varastokirjasto

• Liitännäisjäsenet
– Tilastokeskus
– Lahden tiedekirjasto
– Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutti
– Maanpuolustuskorkeakoulu + Maasotakoulu



 

Miksi virallinen konsortio?

• Linnea2-konsortion “omaisuus”
– Voyager-ohjelmisto Endeavorilta
– Sun E10000-palvelin ja web-edustakoneet Sun 

Microsystems Inc’iltä
– Palvelinten käyttöpalvelu CSC – Tieteen tietotekniikan 

keskukselta
• Kustannusten jakaminen
• päätöksentekomenettely



 

Liittyminen Linnea2-konsortioon

• Oma lisenssi, oma tietokanta
–  esim. Tilastokeskus

• Jaettu lisenssi, yhteinen tietokanta
– Esim. Helka ja perustettava Erkki-tietokanta



 

Oma lisenssi, oma tietokanta

• Voyager-lisenssi 
• staff-clientit
• Tietokannan konversio tietokannan koon mukaan tai tyhjän 

tietokannan perustaminen
• Osuus konsortion yhteisistä lisensseistä
• Osuus konsortion tekemästä hankinta- ja sopeuttamistyöstä
• Koulutus (Endeavor + kansalliskirjasto)
• Vuotuiset kustannukset tietokannan koon ja henkilökunnan 

määrän mukaan
– Voyager-tukimaksu, Sun-tukimaksut, CSC-käyttöpalvelu, laitteiston 

käyttömaksu
• Oma tietokantavastaava ja systeeminhoitaja
• Kirjastolla vastuu omasta tietokannasta



 

Jaettu lisenssi, yhteinen tietokanta = ERKKI

• Endeavorin kanssa neuvoteltu sopimuksen 
laajennus mahdollistaa yhteisen tietokannan 
erillisille organisaatioille

• Kansalliskirjaston tietokanta
– Vastaa tietokannan perustamisesta, ylläpidosta ja 

kehittämisestä 
– Koordinoi mukana olevien kirjastojen yhteistyötä
– Hoitaa yhteydenpidon Endeavoriin ja muihin toimijoihin
– Mukana olevat kirjastot eivät tarvitse omia tietokannan 

vastuuhenkilöitä tai systeeminhoitajia



 

Erkin edut

• Monipuolinen kirjastojärjestelmä kohtuullisilla 
kustannuksilla
– Endeavorin sopimuksen muutos
– Linnea2-konsortion uusi kustannusten jakomalli

• Lisää näkyvyyttä
• Linnea-verkon yhteistyö
• Kansalliskirjaston tuki
• Ei omia palvelinhankintoja ja –ylläpitoa
• Ei omia systeeminhoitajia



 

Liittymiskustannukset

• Tietokannan perustaminen (jaettu kustannus)
• Osuus Voyager-lisenssistä
• Staff clientit + Bookwhere-clientit
• Osuus konsortion yhteisistä lisensseistä
• Osuus Linnea2-konsortion tekemästä työstä
• Koulutus



 

Vuotuiset kustannukset

• Palvelimen käyttömaksu konsortiolle
• Tukimaksu Endeavorille
• Tukimaksut Sunille
• Ylläpitomaksu CSC:lle
• Bookwhere-clientin tukimaksu
• Suunnittelija kansalliskirjastossa

• Kustannukset perustuvat henkilötyövuosiin (50 %) ja 
tietokannan kokoon (niteet 25 % ja nimekkeet 25 %)



 

Aikataulut

• Tavoitteena perustaa Erkki vuoden 2005 
aikana, pilottina Arkistolaitoksen kirjastot

• Mukaan voi tulla siinä aikataulussa kuin 
kirjastolle sopii



 

Lisätietoja

• Linnea2-konsortio:
http://www.lib.helsinki.fi/Linnea2/konsortio/index.htm

• Yhteydenotot: 
Annu Jauhiainen
Annu.jauhiainen@helsinki.fi
Puh. (09) 191 44296


