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Saatteeksi 

Motto: There is no such thing as instant experience. 
(Oppenheimer's law) 

MERKKIPAIV ANA MATKOILLA 

Paivalleen 20 vuotta sitten TKA Y (tosin viela tyoryh
mannimella) sai ensimmaiset tyontekijansa kunopetus
ministerio palkkasi kaksi paatoimista suunnittelijaa tie
teellisten kiijastojen atk-hankkeita suunnittelemaan ja 
koordinoimaan. Paivalleen 20 vuotta sitten alkoi oma 
urani TKA Yssa. - Kaksikymrnenta vuotta! Kokonai
nen sukupolvi sitten! Uskomatonta! Ei aavistanut 
kolmekymppinen pojanjolppi, millaiseen ampiaispesaan 
paansa pisti. Muutaman vuoden ajatteli projektissa 
ahertavansajasittensiirtyvansavaikkakunnankirjaston
hoitajaksi Saimaan rannallc. 

Sanotaan, etta suuriin muutoksiin tarvitaan uusi 
sukupolvi. Suuret muutokset ovat tassaja nyt: yhtenai
nen LINNEA-verkko, yhteistietokanta LINDA, uusia 
tietokantoja tulossa yhteiseen kayttoon, jaijestelman 
kayttO ja kattavuus leviamassa yli kirjastorajojen; hy
valla syylla voimme jo puhua kansallisesta tieto
jarjestelmasta. Tama sukupolvi on muuttanut kiijasto
maailman, toteuttanut informaatiovallankumouksen. 

ELAG (European Library Automation Group) on 
juuri paiittanyt vuotuisen seminaarinsa Budapestissa. 
Monelta taholta niin julkisesti kuin yksityisestikin jaettu 
tunnustus ainutlaatuisen LINNEA-hankkeemme toteut
tamisesta antoi jiilleen kerran uskoa siihen, etta tamii 
sukupolven kestanyt tyo on kannattanut. Uusi suku
polvi on viemiissii Suomea Eurooppaan. Kirjastojemme 
atk -jarjestelmien puolesta meilla ei ole tarvetta ujostella 
- LINNEA kestiia vertailun, se kelpaa malliksikin; sen 
eurooppalaiset kolleegamme ovat moneen kertaan tun
nustaneet. Olemmeko me itse, suomalaiset kirjaston
hoitajat, eurokelpoisia? 

tiiiilta 20 vuotisen matkan varrelta - mukavia enim
miikseen, joitakin kitkerampia mausteeksi. Vieno utu 
laskeutuu hilj aileen kaupungin ylle pehmentiien siirmiii, 
korostaen kokonaisuutta.- Kului tunti, kenties kaksi, 
milloin katse horisonttiin tiihdattynii, milloin virran 
kulkua seuraten. Karheansuolainen tunnelrna haihtuu 
hiljalleen,muistotkiipeiiviittakaisinlokeroihinsaosak
si sitii kivijalkaa, jolle nykyhetki on rakennettu, jolle 
tulevaisuutta rakennetaan. 

Ajatukset alkavat kuin huomaamatta askarrella uu
sien projektiemme ja kehityssuunnitelmiemme parissa. 
Uudettietokannat, ARTO ja VIOLA, uudetkiiyttoliitty
mat ja -reitit, yhteistyostrategiat - ne innostavat 
ideointiin kuin itsestaan, piirtelemaankuvia, laskeskele
maan tunteja, kuukausia, markkoja, suunnittelemaan 
uusia palveluita. Katse on taas vakaasti tulevaisuudes
sa. 

Nain merkkipaivana haluan esittaa lampimat kii tok
set kaikille niille, jotka ovat minua ja atk-yksikkoa 
tukeneet naina joskus 
myrskyisinakin vuosi-
na ja jaksaneet meita 
omien kiireidensa ja 
huoliensa keskella kan
nustaa. Erityisesti ha
luan kiittaa tyotoverei
tani,joiden lammin ys
tavyys merki tsee m inulle 
paljon ja joiden ahkeruus 
jaammattitaitoovatliianhar-
voin saaneet ansaitsemaansa 
arvostusta. Heidan avullaan la
hes mahdotonkin on usein muuttu
nut mahdolliseksi ja heidan ansios-
taan voin katsoa tulevaisuuteen luot

N yt jo harmaapartaisena veteraanina istun Gellert -kuk- tavaisin mielin. 
kulan laella, linnoituksen muurin reunalla, mahtava 
Tonava 150 metriakenganpohjieni alapuolclla, viehat- Budapest, suomalaisen tyon paivana, 1.5.1994 
tavaBudapestpanoraamanaedessanijalukuistenELAG-
ystavicni liimpimat sanat sydamessani. Siina ajatus Antti Soini 
avartuu, mieli herkistyy ja muistoja pulpahtelee sielta 
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Luja tahto vie lapi harmaan 
kiven 

Ylikirjastonhoitaja 
Esko Hakli 

Niin uskomattomalta kuin se ken ties kuulostaakin, 
Tieteellisten kirjastojen atk-yksikkotiiytti vappuna 
20 vuotta. Tieteellisten kirjastojen atk-tavoite
toimikunta jiitti kesiikuun alussa 1972, vuoden 
mittaisen tiiviin tyoskentelynsiijiilkeen, opetusmi
nisteriolle esityksensii tieteellisten kirjastojen atk
suunnittelun kiiynnistiimisestii. Lausuntokierrok
senjiilkeen ministerio pani tuumasta toimeksija sai 
vuoden 197 4 budjettiin miiiiriirahat hankkeiden 
kiiynnistiimiseksi. Tieteellisten kirjastojen atk-tyo
ryhmii asetettiin keviiiillii 197 4, ja ministerio kiin
nitti sen kiiyttoon kaksi suunnittelijaa. He olivat 
Seppo VuorinenjaAntti Soini Helsingin yliopiston 
kirjastosta. 

Kuluneiden 20 vuoden aikana atk-tyoryhmiin 
suunnittelijoiden muodostamasta alusta kasvoi lo
pulta 13 hengen suuruinen atk-yksikko. Tieteellisille 
kirjastoilleon syntynyt tiirkeii palveluyksikko,jon
ka vaikutus ulottuu kirjastojen koko kenttiiiin. 
Valitut toimintalinjat ovat niiet luoneet suotuisat 
edellytykset myos yleisten kirjastojen osallistumi
selle yhteistyohon. Vireillii oleva maakuntakirjas
tojen yhteisluettelotietokannan suunnittelu on sel
keii osoitus pyrkimyksistii yhteisiin ratkaisuihin . 
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Kun korkeakoulukirjastot ryhtyiviit ottamaan 
kiiyttoon uutta paikallisjiirjestelmiiiinsii, asialle oli
si mitii ilmeisimmin ollut eduksi, ettii kirjastoilla 
olisi ollut omasta takaa enemmiin atk-asiantunte
musta. Voimme sen takia kysyii, oliko atk-suunnit
telun keskittiiminen yhteen yksikkoon tarkoituk
senmukainen ratkaisu, vai olisiko pikemminkin 
tullut vahvistaa yksittiiisten kirjastojen atk-asian
tuntemusta. 

Voimme ensinniikin yrittiiii vastata kysymyk
seen toisella kysymyksellii. Mitii olisi tapahtunut, 
jos kirjastoihin olisi perustettu kymmenkunta atk
suunnittelijan virkaa ilman, ettii mitiiiin muutaolisi 
tapahtunut? Keskitetyn ratkaisun tarjoamaa suun
nittelutehoa ei varmastikaan olisi luotu tiillii ta
voin . Lisiiksi oli liihes epiitodenniikoistii, ettii tiil
lainen suunnittelijamiiiirii olisi voitu kirjastoihin 
saada. Niiin tuntuivat ajattelevan kirjastojenjohta
jatkin asettuessaan yhteen rintamaan, tukemaan 
keski tettyii suunnitteluratkaisua. 

Tieteelliset kirjastot, ennen muuta korkeakoulu
kirjastot, olivat alun alkaen rakentaneet atk -visionsa 
yhteisen verkon varaan . Kirjastojen ajattelu oli 
kansainviilisestikin ottaen varsin edistyksellistii. 
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Tata ei muuta muuksi se, etta kymmenkunta vuotta 
jouduttiin toimimaan eraajopohjaisen valiaikais
ratkaisun varassa. Suunnittelu tahtasi yhteiseen tieto
verkkoon,ja yhteisen lin jan valitsemista tuki yhtei
nen atk-yksikko. Kun kehitys sittenjohti integroidun 
online-jfujestelman valintaan, keskitetyn atk-yksi
kon olemassaolo osoittautui korvaamattomaksi 
voimavaraksi, selvastikin valttamattomyydeksi . 

Tieteellisten kiijastojen atk-yksikko kavi kirjas
tojen puolesta kaikki ne neuvottelut,jotka liittyivat 
lopullisten sopimusten tekemiseen. Se huolehti ohjel
miston sopeuttamisesta Suomen oloihinja piti huo
len myos siita, etta tama kymmenien miljoonien 
markkojen hintainen keskitetty hanke toteutui suun
nitellulla tavalla. On poikkeuksellista, etta nain 
suuri hanke kyettiin toteuttamaan suunnitellussa 
ajassa ja alittamalla alkuperainen kustannusarvio. 
Tama on kunniaksi Tieteellisten kirjastojen atk
yksikolle, jonka kasissa hankkeen kokonaislogis
tiikka on ollut. Mutta myos kiijastojen panos on 
muistettava. Neovat selviytyneetjarjestelman tyo
laasta kayttoonottovaiheesta kaytannollisesti kat
soen ilman minkaanlaisia lisaresurssejaja tehneet 
sen suurella menestyksella. Emme tietenkaan voi 
unohtaa opetusministerionkaan tahtoa toteuttaa 
tama laaja hanke. Ilman sitahan mitaan ei olisi 
tapahtunut. 

Takanamme on menestystarina,jota kelpaa esi
tella myos muille julkisen sektorin aloille. LINNEA
verkko LINDA-tietokantoineen on saavutus, joka 
yha edelleen saa myos ulkomaiset kirjastoasian
tuntijatkadehtimaan meidan onneamme ja viisaut
tamme. Me voimme ammentaa jatkuvasti uutta 
inspiraatiota sii ta, etta olemme kyenneet tallaiseen 
yhteiseen voimain ponnistukseen. Kirjastojen yhteis
rintama tarjosi myos opetusministeriolle vahvan 
perustan, kun se ajoi Ia pi paatoksia taman suuren, 
keskitetyn investoinnin rahoituksesta. 
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Tietoverkon tulevaisuuden avaimet ovat nyt 
meidan omissakasissarnme. Yhteinen menestystari
namme asettaa meille velvoitteen jatkaa yhdessa 
rintamassa niin, etta myos tulevien vuosien kehi
tysta voitaisiin aikanaan kuvata yhta myonteisin 
sanoin. Se tapahtuu parhaiten kehittamallaja vah
vistamalla yhteista tavoitteen asettelua ja kanta
malla yksissa tuumin huolta verkon toiminta
periaatteittenja kaytannon ratkaisujen yhtenaisyy
desta. Siitakin huolimatta, etta omat paikalliset 
edut nayttaisivatjoskus vaativaneri suuntaankay
via ratkaisuja, kaikkien edut tulevat pitkalla tahta
yksella parhaiten varmistetuksi pitamalla huolta 
verkon sisaisesta yhtenaisyydesta sen kaikilla ta
soilla. 

Rohkenen toivoa, etta kaikissa kirjastoissa ha
luttaisiin myos nahda se, miten hyvanjarjestelman 
me olemme saaneet. U skallan sanoa taman ensin
nakin siita syysta, etta en itse osallistunutjarjestel
man valintaan. Toisekseen me olemme saaneet 
ohjelmiston, jota kehitetaan ja uudistetaan maara
tietoisesti. Ja vihdoinovatkasitystani vahvistaneet 
keskustelut ulkomaisten kollegoitteni kanssa. Olisi 
suunnaton vahinko,jos yksittaisten virheitten aihe
uttamat on gel mat saisivat hamartaa terveelle suh
teellisuudentajulle perustuvan realistisen kokonais
nakemyksen. Virheet tulee tietenkin korjata, mutta 
on valttamatonta pyrkia nakemaan metsa puilta. 

Sen jalkeen, kun Tieteellisten kirjastojen atk
yksikko 1.3.1993 siirtyi opetusministeriosta Hel
singin yliopiston kirjastoon, kirjastollamme on ai
van erityinen velvollisuus edistaa kirjastojen yhteista 
hyvaa. Siirto sinansa nayttaa onnistuneen erin
omaisesti , eika siita tunnu aiheutuneen ongelmia 
sen enempaa atk-yksikolle kuin kirjastoillekaan. 
Atk-yksikonja sen henkiloston asemaon vakiinnu
tettu . Kirjastoverkon kannaltaon tarkeataetta uusi 
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jatkoa ed. sivulta 

jarjestely tehostaa toimintaa. Nahdessani, miten 
tarmokkaasti atk-yksikon neuvottelukunta on pa
neutunut tehtavaansa, olen vakuuttunut siita, etta 
kirjastojen aani paasee kuuluville. 

Niiden kahdenkymmenen vuoden aikana,jotka 
Tieteellisten kirjastojen atk-yksikko on toiminut, 
kirjastojen kehitys on kokenut syvallisempia muu
toksia kuin koskaan aikaisemmin. Tuskinpa mil
loinkaan on yhden ihmisian aikana koettu saman
laista rajua, jatkuvasti kiihtyvaa muutosvauhtia. 
Tama pakottaa kirjastot jatkuvaan uudistumiseen, 
jota kaiken lisaksi joudutaan toteuttamaan entista 
tiukemmiksi kayvissa taloudellisissaoloissa. Tilan
ne asettaa suuria vaatimuksia myos tieteellisten 
kirjastojen tietoverkon taloudellisuuden lisaamiselle 
ja uusien piirteiden kehittamiselle,jotta henkilosto
voimavarojen viihenemista voitaisiinkompensoida 
tyomenetelmia kehittamalla. 
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Opetusministeriolla, kirjastoillaja Tieteellisten 
kirjastojen atk-yksikolla on taysi syy katsoa tyyty
vaisina siihen kehitykseen,jokaon tapahtunutmen
neiden kahdenkymmenen vuoden aikana. Matkan 
varrella on ollut monenlaisia vaikeuksia eika kehi
tys ole aina nayttanyt pelkastaan ruusuiselta. Mut
ta suuret visiot ovat muuttuneet todeksi. Luja 
yhteinen tahto on vienyt lapi harmaankiven. Esitan 
kiitokset kaikille, jotka ovat antaneet panoksensa 
taman paamaaran saavuttamiseksi, niin talla het
kella kirjastoissa tyoskenteleville kuin niillekin, 
jotka taysin palvelleina ovat jo siirtyneet aktiivi
palveluksesta ansaitsemaansa viisaan lepoon. 

Parhaat onnittelut syntymapaivalapselle, joka 
nyt on kasvanut taysi-ikaiseksi. Kirjastot tarvitse
vat Tieteellisten kirjastojen atk-yksikkoa ja sen 
asian sa hallitsevaa henkilOstoajatkossakin. 0 
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ARTO-tietokanta ja 
artikkeliyhteistyo 

Antti Saini 

Kotimaisten aikakauslehtien artikkeliviitteiden rekis
teroinnillaon pitkatperinteet. Jo 1980-luvun alusta 
alkaen lukuisat erikoisbibliografioita tuottavatkir
jastotja laitokset ovat tehneet viitteita KA Tl-tieto
kantaan saaden siita prosessista sivutuotteena (tai 
paatuotteena) oman bibliografiansa. Siita huoli
matta, etta KATI-tietokanta kattaa vain osan koti
maisista tieteellisista kausijulkaisuistaja etta tietueet 
ilmestyvat tietokantaan usein vasta monien kuu
kausien paasta lehden ilmestymisesta, tietokannan 
kayttoluvut ovat osoittaneet sen tarpeellisuuden. 

LINNEAn yhteisjlirjestelmassa on jo kaytossa 
yhteisluettelotietokanta, LINDA, jonka ajantasai
sesta paivityksesta huolehtivat kaikki VTLS-kir
jastotjajossa paallekkaistyon maaraon rninimoitu. 
Tlissa ympliristossa myos artikkelirekisterointi voi
daan organisoida kokonaan uudella tavalla. Se ei 
kuitenkaan tarkoita sita, etta KATI-tietokannan 
paivittaminen lopetettaisiin - painvastoin, sen 
paivittaminen nopeutuu, koska paivitys tapahtuu 
suoraan ARTO-tietokannasta. Se ei liioin tarkoita 
sita , etta tallennusyhteistyo romutetaan, vaan pi
kemminkin sita tiivistetaan ja sen kattavuutta laa
jennetaan. 

Yleisperiaatteet 
1) Artikkeliviitteet kaikista merkittavista koti

maisista tieteellisista aikakauslehdista, alasta riip
pumatta, tallennetaan ARTO-tietokantaan. 

2) Tallennus tapahtuu mahdollisimman nopeas
ti lehden numeron ilmestymisen jiilkeen, viimeis
taan kuukauden kuluessa. 
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3) Kustakin lehdesta rekisteroidaan kaikki ar
tikkelit (yhteisesti sovittavin karsintakriteerein) 
samallakertaa,jolloin saman lehden selaarninenja 
artikkelivalinta lukuisissa eri laitoksissajaa pois. 

4) Laitokset voivat vieda ARTOon muistakin 
lahteista loytarniaan, omaan alaansakuuluvia viit
teita, esim. ornien tutkijoiden ulkomaisissalehdis
sa j ulkai semi a artikkelei ta, konferenssijulkaisuissa 
tai muissa kokoomateoksissa ilmestyneita artik
keleita. 

5) Kuhunkin artikkeliin liitetaan ainakin yksi 
suomenkielinen asiasana. Erikoisalan lai tokset voi
vat Iii ttaa viitteisiin omat syventavat sisallonkuvai
lunsa. 

6) Kaikki tallennukseen osallistuvat VTLS-kir
jastot tallentavat suoraan ARTOon. Muista lai
toksista voidaan aineisto poikkeustapauksessa hy
vaksya myos erana, jos aineisto on selvasti rajattu 
ja ainutkertainen. 

Toteutus 
Kesan kuluessa on tarkoitus tehda peruskartoitus 
niista lehdista, joita ARTOon tulisi sisiillyttaa. 
Taman vuoden kuluessa neuvotellaan tiedontuot
tajien kanssa siita, mitkalehdetkukin ottaarekiste
roidiikseen. KATI-yhteistyohon osallistuneille 
organisaatioille tarjotaan ensisijaisesti mahdolli
suus valita omiin alueisiinsakuuluvat lehdet, kos
ka silloin sisallonkuvailu saadaan helpoimmin sa
manaikaisesti viitteen kanssa tietokantaan. Taman 
lisiiksi yhteistyohon otetaan mukaan muitakin lai-
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toksia,joilla siihen on mahdollisuus ja sopivat lehti
kokoelmat. 

Tiedontallennus ARTOon on nopeaa, silla tahan 
tarkoitukseen muokattu VTLS-ohjelmisto tarjoaa 
emojulkaisun perustiedot valmiina tallenn uspoh jalla. 
Samalla ohjelmisto rakentaa linkin artikkelin ja 
emoj ulkaisun valille ja nain siirtyminen kausijulkai
sutietueestasiihen sisaltyviin artikkeleihinja pain
vastoin on vaivatonta. 

Niille tiedontallentajille, joilla ei itsellaan ole 
VTLS-ohjelmistoa, voidaan lahiaikoina tarjota 
VTLS :n kehittama PC-pohjainen ohjelmistotuote, 
jonka avulla VTLS-tietokantaan voidaan vieda tie
toa, tehda sielta tiedonhakuja ja kopioida tietueita 
kansainvalisen vaihtoformaatin IS02709 mukai
sinaPC:lle jatkokayttoa varten. Tietoliikenneyhteys 
ARTOon toki tarvitaan, mutta siihen kay niin 
FUNET, DATANET kuin DATAPAK. 

Kompensaatiot 
Ilahduttavaa tassa uudessa kuviossa on se, etta 
ensimmaista kertaa tiedontallentajille voidaan tar
jota selkeaa taloudellista hyotya tehtavasta tyosta. 
Ensimmainen etu on se, etta valmista tyota voidaan 
hyodyntaa, toinen liittyy bibliografioiden tulostus
kustannuksiin, jotka joko jaavat kokonaan pois tai 
ainakin alenevat merkittavasti. Ken ties lehtien han
kintojakin voidaan jarkiperaistaa. Naiden valillis-

ten, vaikkakin rahassamitaten merkittavien, etujen 
lisaksi tiedontallentajaorganisaatioille tullaan an
tamaan ilmaisiaja/tai alennettuja ARTOn kaytto
tunnuksia suhteessa rekisteroityyn tietuemaaraan. 
Erikoisalan laitos,joka tekee oman alan sa tietueisiin 
myos syventavat sisallonkuvailut, saa yhden ilmai
sen kayttajatunnuksen,jos tallennettujen artikkeli
en maara ylittaa 200 vuodessa ja lisatunnuksen 
jokaista 1000 tietuetta kohden . Niiden lehtien lu
kumaaran perusteella, joista ao. laitos rekisteroi 
kaikki artikkelit, voi viela saada lisaa kaytto
tunnuksia. Muille laitoksille, jotka tekevat perus
tallennusta, rajatovat hiukan korkeammalla, mutta 
silti alustavien laskelmien perusteella jo 1-2 henkilo
tyokuukauden panoksella voi "ansaita" useita il
maisiakayttotunnuksiaARTO-tietokantaan,janai
ta tunnuksia voi laittaa vaikka asiakaskaytt66n. 

Tarttukaa tilaisuuteenl 
Nyt on sopiva aika ottaa taskulaskimet esiin ja 
alkaa laskeskella, kannattaisiko tulia mukaan rekis
teroijienjoukkoon. Tarjous on voimassa vain niin 
kauan kuin tallennettavia lehtia riittaa. Kovin pal
joa ei viela maksa se, etta tarkistaa omat resurs
sinsaja lehtikokoelmansajaantaa TKA Y:n verra
ta, loytyyko omasta valikoimasta riittavasti lehtia, 
joita ei vie! a kukaan muu rekisteroijajoilla saattaisi 
olla yleista mielenkiintoa. 0 

Kiinnostuneet, ottakaa yhteytta, kysykaa lisaal 
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Kontaktihenkilot TKA Yssa: 
Inkeri Salonharju, p. (90)708 4297 ; Email: inkeri.salonharju@helsinki.fi 

Riitta Lehtinen, p. (90)708 4296; Email : riitta.lehtinen@ helsinki.fi 
Antti Soini, p. (90)708 4294; Email: antti.soini@ helsinki.fi 
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Kirjastonjohtajien 
neuvottelupoivot Joensuussa 

17.-18.5.1994 
Antti Saini 

Tamanvuotiset kirjaston johtajien neuvottelupaivat 
pidettiinjovakiintuneen tavan mukaisesti tieteellis
tenja yleisten k:iljastojen yhteisina,joissa vain puoli 
paivaa oli varattu kummankinjoukon omalle ohjel
malle. Tallaiset yhteistapaamiset ovat mielestani 
hyva keino valittaa tietoa ja lisata niin ymmarta
mystakuin yhteistyotakin eri kirjastoryhmien valil
la. Poi min tahan pikaraporttiin vain muutamiaotok
sia esityksista ja keskusteluista. 

Tietohuoltopolitiikan jaksossa paaosan otti 
maksullisuusja erityisesti nytarvonlisavero (AL V) . 
Tulkinnat siita, mihin ALY:a pitaisi soveltaa, ovat 
epamaaraisia, mutta nayttaisi olevan hyvia peruste
luja sille, ettei perinteisen, pyyteettoman, kirjasto
toiminnan subventoituja maksuja (karhut, kauko
lainat yms.) ole tarvis ALV:lla rasittaa. Missaan 
tapauksessa ei ole syyta itse tulkita niita veron
alaisiksi - jos joskus joku virallinen paatos asiasta 
tulee, niin sitten tulee. 

Atk-jaksossa esittelin LINNEAn uudet tieto
kannat, ARTOn ja VIOLAn, joista toisaalla tassa 
lehdessaon tarkemmatkuvaukset. Yhteistyotaljous 
tulia mukaan tiedontuottajana heratti mielenkiin
toajaillan kuluessa useampikin ilmoitti selvittavansa 
pikaisesti omia mahdollisuuksiaan. Yetoomukseni 
LINNEA-kirjastoille talkooavusta LINDA-tieto
kannan perustamisvaiheen ruuhkien selvittamisek
si sai osakseen muutamia puoltavia kannanottoja, 
runsaasti sympatiaajajoiltakin tahoilta syvaa hiljai
suutta. Talkoot ovat kuitenkin ainoa keino saattaa 
tietokanta kohtuuajassa sellaiseen kuntoon, etta 
kirjastot voisivat siita myos taysipainoisesti hyo
tya. J atkuvan tuotannon huomautuslistoistaja kor
jauksista TKA Y kyllli selviytyy ominkin voimin. 
(Toistan tlissli vielli vetoomukseni: Solidaariset 
LINNEA-kirjastot! Tarjotkaa apuanne voima-
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varojenne mukaan. Pienikin panostus auttaa, kun 
teita on monta. Ilmoittautumiset Arne Hedmanille 
p. 708 4300) 

Mitli LINNE An jalkeen? pohdiskeli Pliivi K ytO
maki . Ei han jarjestelman vaihtoa viela lahtenyt 
ennustelemaan, mutta esitti koko joukon kehittli
miskohteita,joiden avullaLINNEAa voitaisiin entis
takin paremmin hyOdyntali. Uudetaineistot,koko
tekstit, kuvat, tutkimustiedot, arkisto- ja museo
aineistot - siina alkua. Kansainvaliset yhteydet 
tulevat entistli tarkeammiksi; pliasy LINNE An kaut
ta muihin tietoverkkoihin, parantaisi tutkijapalve-
1 uita oleellisesti. 

Kayttajan virkean nlikokulman toi Joensuun 
yliopiston taloustieteen laitoksen yliassistenttiHeik
ki Taimioesityksessaan 'lhannekirjastoni'. Tutki
jan nakokulma siihen, mita han kirjastolta tarvitsee 
poikkeaa ken ties siita kasityksesta, mika k:irjaston
hoitajilla itsellaan on. Luonnollisesti saatavuutta, 
toimitusten nopeutta, uutuushankintojen nopeutta 
jakayttajaystavallisyytta Taimiok:in piti ensiarvoi
sen tarkeina. Listatessaan asioita,joita han ei lain
kaan tarvitse, karjessakomeili UDK; vanhanaikai
sena, kasittamattomana ja tutkijalle hyodyttoma
na. Kovin paljoa han ei liioin arvostanut kiljaston 
' sekalaisia tietopalveluita' ( erikoisluetteloita, mo
nenmoisia CD-ROMeja), koska tutkija tietaa itse 
tiedonlahteensaja kayttaa niita suoraan. Sen sijaan 
yhtenaiselle informaatiojarjestelmalle olisi suuri 
tarve, josta tutkija paasisi myos muihin Euroopan 
jarjestelmiin. Kirjastojen ja niiden kayttajien vuo
rovaikutusta olisi lisattava, jotta kirjasto osaisi 
keskittya oleellisimpaan eli asiakkaiden tarpeisiin 
jajattaisi kaikenmoisen puuhailun vlihemmalle.-
Siina sita ajateltavaakullekin. 0 
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LIBRIKSESTA LINNEAAN 
Faktaa ja muisteluita 20-vuotisen taipaleen varrelta 

Antti Saini 

"20-vuotisjuhlanumerossa pitaii ilman muuta olla 
historiikki ", painostivat tyotoverit. Historiankirjoi t
tamisessa on kuitenkin vaikeutensa: jos olet itse osa 
sita historiaa, tulos ei ole objektiivinen;jos taas olet 
ulkopuolinen, tiedatvain sen mita papereista !Oytyy 
tai veteraanit suostuvat kertomaanja se ei suinkaan 
ole koko historia, ei edes sen mielenkiintoisin osa. 
Muistelmat olisivat kokonaan toinen juttu, mutta 
ne jaiikoot viela odottelemaan sopivampaa hetkea. 
Kiusaus olisi kylla aika suuri kertoa mm., miten ... 

Tamajuttu on etupaassa tarkoitettu sita kirjaston
hoitajasukupolvea varten , joka on syntynyt niihin 
aikoihin kuin kirjastojen atk-suunnittelu on alka
nut, eika niinollen voi paljoakaan niista ajoista 
muistaa. Ehka sieltajoku vanhempikin loytaajota
kin uusia vivahteitaomiin muistoihinsa. Pal jon mer
kittavia asioita tallaisessa pikakatsauksessaon pak
ko jattaa kertomatta, osa voi tulia kerrotuksi vahan 
sinnepain, koska joudun tassa aikapulassa jatta
maan virallisten dokumenttien selailun sikseen ja 
luottamaan hataraan muistiini. Viime vuosien ta
pahtumien kertauksenjatan niinikaan vahemmalle, 
koska nii sta on kirjoitettu jo riittavasti ja niista 
jokaisella kuitenkin on oma vankka mielipiteensa. 

1972 
ilmestyi Tieteellisten kirjastojen atk-tavoitetoimi
kunnan mietint6. Tama mietinto oli visionaarinen 
siina mielessa, ettajo silloin esitettiin ajatus kaikki
en korkeakoulujen yhteisestakirjastojarjestelmasta. 
Mal !ina toimikunnalla oli Ruotsin keskitetty, online
pohjainen LIBRIS-jarjestelma,joka sen a jan tekni-
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sessa kehitysvaiheessa oli aikaansa edella. 

1974 
Opetusministerio asetti Tieteellisten kirjastojen 
atk-tyoryhman,jonka tehtavana "onjohtaaja val
voa valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta var
ten varatun maararahan puitteissa suoritettavaa 
tieteellisten kirjastojen atk-jarjestelmaakoskevaa 
suunnittelu- ja kehittamistyota"- taidatkos sen 
taitavammin kapulakielella ilmaista. Tyoryhman 
puheenjohtajaksi kutsuttiin kirjastonhoitajaEsko 
Hakli. Tyoryhma sai opetusministeriOlta tarkem
mat toimintaohjeet,joiden mukaan sen tuli selvit
taaerityisesti Ruotsin LIBRIS-jiirjestelman sovel
tuvuus kirjastojen atk-jiirjestelmaksi Suomessa. 
Tata tarkoitusta varten tyoryhma sai luvan palkata 
kaksi paatoimista suunnittelijaa 1.5.1974 alkaen. 
Nama ennakkoluulottomat (sinisilmaiset?) sanka
rit olivat Seppo Vuorinen, atk-yksikon johtajana 
vuoteen 1986 jaallekirjoittanut Uohtajana 1986-). 

LIB RI S-man uaali t tu livat pian tu tuiksi, samoin 
Helsinki-Tukholma -lennot, kun ryhdyimme pe
rehtymaiin taman ohjelmistogigantin installoinnin 
saloihin. Jos oli jarjestelma sinansa aikaansa edel
la, olivat sen paatelaitteetkin, Incotermit. Niissa 
kun oli myos RAM-muistiajakokonaista4KB (ei 
siis MB !). Itse asiassa ne olivat aikansa PC-tuot
teita, ajalta ennen mikrotietokoneiden keksimistii. 
Tata mahtavaa muistiavaruutta kaytettiin myos 
meilla hyvaksi, silla sen varaan rakennettiin era
tallenn us a! us toineen j a kokoruutueditointeineen. 
Kymmenin- ellei sadointunhansin MARC-tietueita 
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"Siihen aikaan kun TKAY 
mikron osti" ... 
Antti Saini ja lncoterm 

Incotermin pizzankokoisille levykkeille tallennet
tiin lukuisissa kirjastoissa. Tlimli oli ihan omaa 
tuotekehittel yli, koska me ilia ei oil ut varaa jatkuviin 
pliliteyhteyksiin keskuskoneelle. Nelja kilo a oli aika 
tliyteen ahdettu ja tila hyvin hyodynnetty. 

1976 
Ei kuitenkaan tullut tuohesta takkia eikli meille 
online-jlirjestelmlili. LIBRIS-yhteistyo sinlinsli su
jui Ruotsin viranomaisten kanssa ihan joustavasti ja 
jlirjestelmlin online-toiminnotkin saatiin toimimaan 
Suomessa. Yllapito vuokratulla tietokoneajalla oli 
kuitenkin niin arvokasta, etta siihen niukat mlilirli
rahamme eivlit riittlineet. Muistan viellikin elavlisti 
sen toukokuisen iltapliivlin,jolloin esittelimmeope
tusministerion herroille, osastoplilillikko Mikko 
Niemi etunenlissli, jarjestelmlin suorakliyton toi
mintaa. Toimihan se, mutta tlimli puolen tunnin 
demo soi loput atk-mlilirlirahamme, eivlitkli herrat 
edes nliyttlineet innostuneilta. (Seuraavalta vue
delta meiltli oli pudotettu mlilirlirahat budjetista 
tykklinlilin pois ja koko homma oli katkolla! Erinli
isin jlirjestelyin meidat kuitenkin pystyttiin pita
malin hengissli.) Tam a ei toki ollut ainoa syy, miksi 
LIBRIS-hanke Suomessa sitten jaadytettiin. Paa
syynli oli se, ettajlirjestelmli sin ansa oli niin voimak
kaassa muutosvaiheessa, etta em me katsoneet voi
vamme sitoutua "vieraan vallan" kehityssuunni-
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telmiin ilman todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa 
kehitykseen. 

LIBRIS-ajasta opimme paljon. Ei se hukkaan 
mennyt. Kaiken lisliksi kaikki se data, mikli sina 
aikana kirjastoissa ehdittiin tehdli on monien kon
versiovaiheiden kautta edelleenkin kliytettlivissli 
nykyisissli tietokannoissa. 

1977 
aloitimme kokonaan uudelta pohjalta. Olimme jos
takin kuulleet, etta British Library kliyttlili erli
ajopohjaista, MARC-tietueita nielevlili, painettuja 
luetteloita tuottavaa ohjelmistoa, LSP (Library 
Software Package). Olimme siinli kasityksessli, 
etta BNB (British National Bibliography) tuote
taan sen avulla. Pakettiratkaisu siis Suomenkirjal
lisuus-julkaisun tuottamiseen. Siitli vainkysymlilin 
hintaa (mahtavat 600 puntaa), matka Lontooseen 
ja takaisin magneettinauhakainalossa. Tullimiehet 
eivlit olleet kiinnostuneita, eikli heidlin mielenkiinto
aan taidettu edes kysellli. 

Ohjelmistooli tehty ASSEMBLER-kielella,jota 
Seppo Vuorinen onneksi osasi. Seppo Iahti purka
maan nauhaa reiklikorteille ja latkliisi minulle 
tulostusmanuaalit eteen todetenjotain siihen mal
liin, etta "teeplis, poika, parametritkansallisbiblio
grafiaa varten". Reiklikorteille nekin muuten sil
loin lavistettiinja naitli kortteja minulla on muisti-
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lappuina viela metritolkulla,joten historiaakannan 
povitaskussani paivittain.Tassa vaiheessa jo tie
simme, etta BNB tehdaankin omalla erikoisohjel
mallaan eika LSP:lla eli olimme taas oman nappa
ryytemme varas sa. Mielenkiintoista sinansa, mutt a 
olosuhteiden pakosta noudattamamme yri tys-ereh
dys-metodi lakkasi yleensajoskus viidennentoista 
erehdy ksen jalkeen h uvi ttamasta. Si ta makeammilta 
maistuivat vuorostaan onnistuneet oivallukset. 

1978 
Kansallisbibliografian ensimmainen kuukausivihko, 
helmikuun numero, tuotettiin LSP-ohjelmiston 
avulla, vain pari viikkoa myohassa. Kiirehan siina 
meinasi tulia, eika meilla niinollen ollutaikaa tehda 
yhtakaan koevihkoa. Yota myoten istuimme Too
!Onkadulla, jossa laskentakeskus silloin sijaitsi, 
kokeilimme, muutimme parametreja, vaansimme 
merkkitauluja uusiksija testasimme taas. Loppu
tulos oli ihan siedettava, ainakin meidan mielesilim
me, vaikkei siina ehka jokainen aksentin poikki
pilkun liudennusmerkki ollutkaan viela paikallaan. 
Moista siviilirohkeutta lahtea tuolla harjoittelulla 
suoraan tuotantoon ei taitaisi enaa !Oytya. -
Siperia opettaa! 

Yaloladottujen painettujen luetteloiden lisaksi 
aloitimme mikrokorttituotannon VTKK:n kautta. 
Kirjastot olisivat tosin valttamatili halunneet jarjes
telman tuottavan entisenlaisia pahvikortteja. Seoli 
kuitenkin kehityssuunta, johon emme halunneet 
palata. Ainoa tyonsaastohan, joka jiiljestelmalla oli 
tarjollaolijuuri valmiiden luetteloiden tuottaminen 
eli mahdollisuus paasta irti kortistopasianssista. 
Siksi turvauduimme pieneen valkoiseen valhee
seen, tunnustettakoon se nyt julkisesti, sanoes
samme, ettei se ole LSP:!Hi mahdollista. Totta oli 
se, ettei se jarjestelman peruskuvioihin kuulunut
kaan, mutta olisi se toki ollut hoidettavissa, ken ties 
helpomminkin kuin filmikorttitulostus, joka se
kaan ei kuulunut peruskuvioihin. Siihen aikaan 
nimittain pankit olivat lahes ainoita, jotka olivat 
ryhtyneet filmikortteja tuottamaan ja niille riitti 
merkeiksi isot kirjaimetja numerot. Kun me ensim
maisen kerran esitimme VTKK:lle toivomuksen 
saada mukaan myos pienet kirjaimet ja kaiken 
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lisaksi diakriitin-ripellyksia paalle, he ilia oli naurussa 
pitelemisili. Onnemme oli, etta saimme yhteyshen
ki!Oksemme todellisen ammattilaisen, Hannu Laak
son, joka pystyi seka ymmartamaan tarpeemme 
etta toteuttamaan ne. 

1979 
Ajatusta online-pohjaisista tietokannoista ei kui
tenkaan hylatty, vaikka LIBRIS-hanke jo unoh
dettiinkin. Erinaisten yhteensattumien kautta,joita 
tassa ei ole syyili sen tarkemmin selvitella (tama 
kun on perhelehti) kavi ilmi, etta VTKK:n kehit
teilla oleva MINTilJ-
ohjelmisto kaipasi tes-
tikayttajia ja me puo
lestammekaipasimme 
online-ohjelmistoa. 1 + 
1 = sopimus. Paatim
me ryhtya yhteiseen 
kokeiluun, joka sitten 
johtikin KDOK/ 
MINTTU-tietokan ta
perheen syntyyn. 

1981 
KAUKO &KAT! 

KDOK aloitti tuotantonsaja pian osoitti tarpeelli
suutensa. KDOK-tietokannoista kasvoi nopeasti 
Suomen eniten kaytetty tietokantaperhe. Tahan 
suosioon vaikutti ratkaisevasti se, etta yhteistyo 
erikoisbibliografioita tuottavien laitosten kanssa 
mahdollisti varsin laajan aikakauslehtiartikkeli
viitteiden tallennuksen. Nyt myos LSP ohjelmisto 
sai nayttaa leijonankyntensa, kun sen avullaraken
neltiin jos jonkinmoisia painettuja bibliografioita 
erilaisin tulostusmallein, kumulaatioin, lajittelu
jarjestyksinja indeksein. Tamil tyoei sinansaollut 
kovinkaan rationaalista, silla siina paloi sekakirjas
tojen etta TKA Y:n resursseja varsin runsaasti, 
mutta sen avulla saatiin kuitenkin aikaiseksi sellai
nen tietovarasto, joka edelleenkin lienee Suomen 
kaytetyin yksittainen viitetietokanta, KA TI. 

KDOKin suurin heikkous oli kuitenkin se, etta 
siella ei ollut MARC-tietueita eli sielta ei voinut 
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poimia valmiita tietueita luetteloinnin pohjaksi. Se piiivan selviiksi se, ettei sill a tiellaollut tulevaisuut
olija on edelleenkin puhtaasti tiedonhaun apuvali- ta. 
ne. 

1982 
aloitettiin vakavassa mielessa tosiaikaisen perus
jarjestelman etsinta, jonka avulla tietokannat saa
taisiin myos luettelointityota helpottamaan ja ajan
tasaisina yhteiseen kayttoon. Kirjastojarjestelmia 
alkoi jo ollajonkin verran markkinoilla, optimisti
sia yrittajia, jotka uskoivat ymmiirtavansa kaiken 
kirjastojen toiminnoista (varastonvalvontaa naas!) 
ja pystyvansa sellaisen jiirjestelman muutamassa 
kuukaudessa toteuttamaan. 

1980-luvun alkupuolellaelettiin tiukkojen bud
jettien aikaa. - Se oli hyva se! Jos ei ollut rahaa 
ministeriolla pistaa tahan yhteiseen atk-suunnitte
luun, ei sitaonneksi ollut kirjastoillakaan. Jos raha 
olisi ollut hiukankin loysemmalla noina vuosina, 
olisimme juuri siina tilanteessa, missa useimmat 
muut maat ovat nyt: Iahes jokaisella kirjastolla on 
om a jarjestelmansa, jonka kanssa se on enemman 
tai vahemman yksin ja jonka yhteydet yhteisiin 
tietovarastoihin hoidellaan erikoisratkaisuin. LIN
NEAaja LINDAa meilla ei varmasti olisi! 

Kun rahaa ei siis ollut, yritettiin sa ada ilmaisek
si. UNESCOn kirjastojen tukemisohjelman sponso
roima CDS/ISIS oli IBM-laitteistolla toimiva 
kirjastojarjestelma, jota jaettiin kehitysmaille (ja 
muillekin) ilmaiseksi. Periaatteessa se naytti tarjo
avan kaiken sen, mitakaipasimmekin: ison online
tietokannan, suoran luettelointimahdollisuuden ja 
muita kirjastojen perustoimintoja. Kaiken lisaksi 
yhteistyokumppanimme VTKK kaytti IBM-lait
teistoja,joten sijoituspaikkakinjiirjestelmalleolisi 
ollut valmiina. 

Ohjelmisto hankittiin ja siihen ryhdyttiin pereh
tymaan. Yritys oli kuitenkinjoalusta alkaen melko 
epatoivoisen tuntuinen. Pystytyksen ja yllapidon 
monimutkaisuus osoittautui Iahes ylivoimaiseksi 
palvelukeskukselle, jolla olisi pittinyt olla maan 
paras IBM-asiantuntemus! Eivatka ne toiminnot
kaan juuri ihastuttaneet. Kokeiluprojekti vietiin 
kuitenkin Ia pi ja se kesti pari vuotta; liian kauan 
ehka, mutta myos riittavan kauan,jotta kaikille tuli 
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1984 
oli jo korkea aika paattaa, mika kirjastojen atk
toimintojen tulevaisuuden kannalta olisi parasta. 
Vuosi pari odottelua lisa a olisi johtanut vaistiimat
ta hallitsemattomaan jfujestelrnien kirjoon ja yhteis
tyomahdollisuuksien merkittavaan heikkenemi
seen. LSP:n hankintaoli todellinen kymppiin osu
nut sattumalaukaus, ISIS taas selkea huti. Tasta 
opittiin ainakin se, etta seuraavaa laukausta on 
syyta tahdata tarkkaan. 

Tietojenkasittelyn kokonaistutkimukset olivat 
m uotia ja kon suI ttifirmat kaiiri vat rahoj a kauppaa
mall a metodeja ilman sisaltoa. Paatimme epiiilevistii 
aanista huolimatta tehda kokonaistutkimuksen, 
jonka tarkoituksenaolisi selvittaa, rnillainenkorkea
koulukirjastojen atk-jarjestelma parhaiten koko
naisuutta palvelisi. Palkkasimme konsultin, perus
timme tyoryhmat johtoryhmineen ja kiinnitimme 
uunituoreen suunnittelijamme, Lehtisen Riitan (1 0 
vuotta yksikossa 2.5.94!) lahes pelkastaan tahan 
projektiin. 

Tama kokonaistutkimus paatyi esittamaan 
perusra tkai suksi pai kall i si a kirjastojarjestelmia pai
kallisten rutiinien hoitoon, yhteista jiirjestelmaa 
yhteisten palveluiden tuottajaksi ja tietoverkkoa 
yhdistamaan nama toisiinsa. Tutulta kuulostaa, 
vai mita? Eli tassa ovat LINNEAn syntysanat, 
kokonaistutkimuksessa lahes kymmenen vuoden 
takaa! Itse asiassa se on tarkkaan lukienjo toirni
kunnan mietinnossa vuodelta 1972 tosin sopeu
tettuna sen a jan teknisiin mahdollisuuksiinja toden
nii.koisyyksiin . 

1985 
Taloudelliset suhdanteet elpyivatja rahaa ryhdyt
tiin taas jakamaan (tosin velkarahaa, kuten Iiro 
jatkuvasti muistuttaa) ja valtiovallan satsaus kor
keakoululaitokseenja tieteen tekemiseen lisaantyi 
merkittavasti . Tassa tilanteessa avautui mahdolli
suus lahtea hankkimaan yhteistajarjestelmaakoko 
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korkeakoululaitokselle. 1985 ryhdyttiin kiivaasti 
valmistelemaan tarjouspyyntoa,jokajoulukuussa 
lahetettiin kaikille merkittaville jarjestelma- ja 
laitteistotoimittajille. 

1986 
huhtikuussa meilla oli kasilla toistakymmenta 
tarjouspakettia. Luettavaa paperia tuhansin sivuin, 
kymmenin kiloin. Kaiken kukkuraksi juuri sa
maan aikaan tuli virkamieslakko, joka kesti pari
sen kuukautta, ja se vei meilta johtajan eli Seppo 
Vuorisen. Virkamiesliittoon kuuluvana hanjoutui 
jaamaan pois toista juuri kriittisella hetkella ja 
lakon pitkittyessa hanella oli aikaa miettia, miksi 
isona aikoo ja niihin suunnitelmiin eivat kirjastot 
enaakuuluneet. Tama vuosi oli melkoista myllak
kaa: olijarjestelman valintaa,oli yksikonjohtajan 
valintaa, oli joskus kiivastakin vaittelya koko yh
teisen hankkeen rnielekkyydesta. II man opetusmi
nisterion arvovaltaa ja solidaarista tukea tasta 
tuskin olisi paasty ehjana yli . Muistelen myos 
eri tyisella lammolla nii ta avarakatseisia kirjaston
johtajia,jotka nakivat koko yhteistyota uhkaavan 
vaaran ja tekivat kaikkensa yhteisen hankkeen 
onnisturnisen puolesta. Henkilokohtaisesti minul
la on se tuntuma, etta milloinkaan aikaisemmin, 
aivan ensi vuosia lukuunottamatta, koko yhteis
tyo ei ole ollut suuremmassa vaarassa kuin juuri 
jarjestelman valinnan ensimmaisina vuosina. 

1988 
valittiin jarjestelmatoimittajaksi VTLS Inc. Ta
makin oli valinta ,jota suuresti kritisoitiinjajotkut 
jaksavat siita edelleenkin urputtaa. Tuskin VTLS 
on maailman paras jarjestelma, mutta ehdotto
masti se on kokonaisuutena paras niista vaihtoeh
doista,joita meilla tarjouskilpailun perusteella oli 
tarjolla. Vaikka VTLS :n toiminnoissa on paranta
rnisen varaa ja aikataul uissa on joskus ollut klappia, 
se on kuitenkin pystynyt toteuttamaan sen suuren 
peruskuvion, johon jarjestelmaa olimme valitse
massa: paikallisjarjestelmat, yhteisjarjestelman 
yhteisluetteloineenja verkkoyhteydetniiden valil-
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!e. Olen vakuuttunut siita, etta minka muun tarjolla 
olleen jarjestelman kanssa hyvansa olisimme nyt 
paljon kauempana tavoitteistamme. 

1989 
otettiin tuotantokayttoon ensimmainen paikallis
jarjestelma Lapin korkeakoulun kirjastossa. Siella 
jarjestelmaa viilattiin toimintakuntoon, mika var
masti tuntuikirjaston selkanahassa, muttakasvatti 
kokemusta ja tieto-taitoa. 

1990-
Kirjasto kirjastolta paikallisjarjestelmia asennet
tiin lisaaja toimintoja paranneltiin . Korkeakoulu
jen lisaksi myos Eduskunnan kirjasto ja Varasto
kirjasto valitsivat VTLS-jarjestelman ja liittyivat 
LINNEA-verkkoon. Samanaikaisesti kaynnistet
tiin yhteisjarjestelman suunnittelu. 

1993 
oli merkkivuosi LINNEAlle: yhteisluettelotieto
kanta, LINDA, avattiin ja viimeinenkin korkea
koulu liittyi LINNEAn kayttajaksi. Yhteisjiiljestel
man tulevaisuuden kannalta merkittava paatos teh
tiin, kun yleisten kirjastojen yhteisluettelo, MAN
DA, paatettiin sita selvittaneen tyoryhman ehdo
tuksen mukaisesti, hyvaksya LINNEAn yhteis
jarjestelman osaksi. 

TKA Y:n kannalta 1.3.1993 merkitsi sen histo
rian suurinta muutosta: yksikko siirrettiin opetus
min isteriosta kansalliskirjastoon, Helsingin yliopis
ton kirjastoon. Tall a organisaatiomuutoksella py
rittiin antamaan paremmat mahdollisuudet palve
luiden tuotantotoiminnan kehittarniselle ja samail a 
luomaan edellytykset kaikkien kirjastojen yhteisille 
palveluille. MANDA on tasta konkreettina osoi
tuksenaja yhteistyota tulevien tietokantojen koh
dalla on edelleenkin tarjoitus laajentaa yli kirjasto
rajojen . 
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Uusi VTLS-puitesopimus 
Ylitarkastaja Juhani Hakkarainen 

Opetusministerib 

Korkeakoulujen kirjastojarjestelmien hankintaa 
koskeneet puitesopimukset opetusministerion seka 
HP- ja VTLS-yhtii:iiden valilla paattyivat vuoden 
vaihteessa. Opetusministerion ja VTLS:n valilla 
allekirjoitettiin 25.4. uusi jatkosopimus. Laitetoi
mittajan kanssa tehtavalle sopimukselle ei tassa 
vaiheessa enaa nahty tarvetta. VTLS:nkin kanssa 
solmittu sopimus on oleellisesti suppeampi kuin 
edellinen sopimus. Jarjestelmien perushankinta
vaiheen tultua loppuunsuoritetuksi siirrytaan nor
maaliin paivajarjestykseen niin, etta ohjelmisto
toimittaja ja varsinaiset kayttajat, paaasiassa siis 
korkeakoulut, sopivat yhteistyon ehdoista suoraan 
keskenaan. 

Sopimuksen tarkoituksena on symboloida ja 
pitaaedelleen ylla tavoitettakorkeakoulukirjastojen 
yhteisestaja yhtenaisesta tietojarjestelmien kehit
tamishankkeesta. Sopimuksessa on eraita keskei
sia ja konkreettisia asioita, joiden vuoksi tallaista 

1994 
on jo nykyisyytta. Yhteisjarjestelman tietokannat 
SVEN, ARTO, VIOLA ovatjo aloittaneet tai aloit
tamassa ja niita esitellaan tass a lehdessa erikseen. 

2000 
LINNE An yhteisjarjestelma taijoaa kaikille kaytta
jille yhteisluettelopalveluita kiijojen, kausijulkai
sujen, artikkeleiden, aanitteiden, nuottien, kartto
jen, kasikiijoitusten ym. aineistojen osalta. Jarjestel-
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sopimusta opetusministerion ja toimittajan kesken 
on pidetty valttamattomana: Sopimus malirittelee 
TKA Y:n tehtavatja valtuudet VTLS-jaijestelman 
kayti:in koordinoinnissajakehittamisessa Suomes
sa. Siina sovitaan menettelytavasta,jollaministeri
i:in omistuksessa olevia ja viela kayttamatti:imia 
ohjelmistolisenssioikeuksia voidaanjatkossakayt
taaja muuttaa. Samail a sopimus opetusministerion 
puoleltaon normaali asiakiija,jolla kirjataan ohjel
mistolisenssien luovutus kayttajalaitoksille tapah
tuneeksi. Lisaksi sopimuksessa on peruspykalat 
takuista, ohjelmiston vahimmaisominaisuuksista, 
sovellettavistaalennuksista, tuestajakoulutukses
ta. 

Uusi sopimus on voimassa vuoden 1996 lop
puun. Sopimusteksti liitteineen on toimitettu niille 
korkeakouluille ja laitoksille, joita se valittomasti 
koskee. 0 

rna sisaltaa myos alkuperaisdokumentteja, teks
tia, kuvia, yha enenevassa maarin. Yhteisjarjes
telman kaytti:ion vaivatonta PC-pohjaisten kaytti:i
liittymien kautta, joilla asiakkaat voivat helposti 
siirtya hypermedialinkkien avulla aineistoista ja 
tietokannoista toisiin, yhteisjarjestelmasta mui
hin tietolahteisiin maailmalla, palata takaisin, poi
mia tietoja henkilokohtaisiin tietokantoihinsa ja 
liittaa niitaomiin tutkimuksiinsa ja julkaisuihinsa. 

Tulevaisuus nayttaa olevan taynna haasteita, 
rankkaa tyota, onnistumisen iloa, pettymyksen 
kyyneleita- siis taytta elamaa. 0 
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VIOLA-
uusi jasen LINNEA-perheeseen 

"-"' 
.. ...... ..... ::'t:':'l 

Riitta Lehtinen 

LINNEA-ymparistoon on paa
tetty perustaa erillinen musiikki

aineiston yhteisluettelotietokanta. Sii
hen voidaan ottaa mukaan tiedot niin 

LINNEA -kirjastojen kuin muidenkin laitos
ten musiikkiaineistosta. Tiedontuottajien kans

sa laaditaan sopimukset samaan tapaan kuin esim. 
ARTOn tuottajien kanssa. Keskustelut mahdollisten 

tuottajien kanssa kaynnistetaan mahdollisimman pian. 
Tietokannan nimeksi on valittu VIOLA. 

Tarkemmat maaritykset sisallostaja rajanvedot esim. LIND An 
suuntaan tehdaan kesan aikana. 

Aikataulu 
Tekniset edellytykset tietokannan perustamiseen 
ovat jo hyvin pitklilti olemassa: VTLS-ohjelmis
toon on lisa tty musiikkiaineiston luettelointiin tar
vittavat piirteet, indeksoinnit ja parametrointi on 
hiottu jo varsin pitkalle TKA Yn ja ns. MUSU
tyoryhmlin yhteistyona. MUSU-ryhmassa on edus
tajia Helsingin ja J yvasky Ian yliopiston kirjastoista, 

Sibelius-Akatemiasta ja Kirjastopalvelusta. 
Sisallon osalta on viela kesken luettelointi-
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ohjeiden laatiminen. YhteistyossaLINDAn luette
lointiohjeita laatineen tyoryhman kanssa on saatu 
liihes valmiiksi nuottien osuus; aanitteiden osalta 
ohje on kesken . 

Olleellisin aikatauluun vaikuttavaseikka on tieto
kannan VTLS-lisenssi . Tieteellisten kirjastojen atk
neuvottelukunta klisittelee seuraavassa kokouk
sessaan 17 .5. lisenssin anornista opetusministeriOl
ta. V arsinaista musiikkitietokantaa ei voida perus
taa ennen lisenssin myontamista. 
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Miksi erillinen 
musiikkitietokanta? 
Kayttiijien- varsinaisten tiedonhakijoiden- kannal
ta on helpompaa loytaa musiikkia koskeva tieto 
erillisesta tietokannasta kuin kaikkien muiden ai
neistojenjoukostaLINDAsta. Myos indeksointija 
naytoton helpompi maaritellanimenomaan musii
kin tarpeiden mukaan erillisessa tietokannassa. Li
saksi osakohteiden mukaantulo kasvattaa tieto
kantaa nopeasti ja niiden hallinta on helpompaa 
erillaan LIND An aineistosta,jossa vuosien varrella 
muuttuneet luettelointisaannot ja tallennuskaytan
not pitaa ottaa huomioon. Nama kaikki syyt yh
teensa vaikuttivat siihen, etta halusimme aloittaa 
puhtaalta poydalta uuden aineiston kanssa. 

Kirjastojen tietokannat ja 
VIOLA 
VIOLA tulee siis olemaan yhteisluettelotietokanta 
eli kirjastot luetteloivat siihen omiin kokoelmiinsa 
kuuluvat musiikkijulkaisut - niin kotimaiset kuin 
ulkomaisetkin. Kirjastovoi kuitenkin saastaa levy
tilaa omassa laitteistossaan siten, etta luetteloi 
VIOLAan seka emotietueet etta osakohteet, mutta 
kopioi omaan tietokantaansa vain emotietueet. Nii
tahan tarvitaan kokoelmien lainaamisessa ym. M u
siikkia koskevat haut voivat seka asiakkaat etta 
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henkilOkunta tehdasuoraan VIOLAstajakirjasto
tunn uksesta nakee kenen kokoelmiin j ulkaisu ku u
luu. 

Miten edetccn? 

Toi vomme vilpi ttomasti, ettei vat LINNEA-kir
jastot ryhdy viela tallentamaan musiikkiaineistoa 
omiin tietokantoihinsa, vaan odottavat VIOLAn 
perustamista. TKA Y valmistelee tietokannan kayt
toonottoa yhdessa kiijastojen kanssa niin, etta 
mahdollisimman pian voidaan aloittaa luettelointi 
suoraan VIOLAanja valttaa mahdollisimman pit
kalle poiminnat kirjastojen tietokannoista ja 
erapaivitykset VIOLAan. Ne sitoisivat sekakirjas
tojen etta TKA Yn resurssejajalleen "siivoukseen" 
- ne resurssit voidaan paremmin kayttaa uusien 
tietueiden tallentamiseen ja ohjelmakehittelyyn. 
Malttakaa siis viela hetki, VIOLA ottaa pian yh
teytta teihin! 0 

17 



Musiikki ja osakohteet 
Riitta Lehtinen 

VTLS-ohjelmaan on 1993/94 Iisatty jalleen uusien aineistotyyppien 
tallennusmahdollisuuksia. Aluksi 1988 tallennettiin vain kirjojaja lehtia 
koskevia tietueita, sitten Iisattiin karttojen tarvitsemat tiedot ja nyt 
uusimpana tulokkaana musiikin ja osakohteiden vaatimusten mukaiset 
uudet piirteet. 

Musiikkiaineisto 
Musiikkiaineiston luettelointia varten lisattiin oma 
kiinteiden kenttien alue, jota kaytetaan seka nuot
tien etta aanitteiden tallennuksessa. Indeksoinnissa 
otettiin huomioon ken tat ja osakentat, joita kayte
taan erityisen paljon tai yksinomaan musiikki
aineiston tietueissa, esim. yhtenaistetyn nimekkeen 
osakenttien maara lisaantyi huomattavasti, tekija
kirjauksiin (100, 700) on lisatty tekijan funktiolle 
osakentta x, joka tulee mukaan indeksointiin, mu
siikin standardinumerot ISMN (International Stan
dard Music Number) ja ISRC (International Stan
dard Recording Code) jne. 

Osakohteet 

Ohjelman kannalta suurimmat muutokset liittyvat 
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kuitenkinosakohteiden luettelointiin. Sen lisaksi , 
etta kokonainen kirja, lehti, aanilevy, kasetti tai 
kongressijulkaisu luetteloidaan, voidaan yksittai
set kappaleet tai nuottijulkaisun eri savellykset tai 
yksittaiset esitelmat luetteloida samaan tieto
kantaan. Kaikkein yleisimmin tata piirrettakayte
taanaikakauslehtiartikkelien luetteloinnissa. 

Uudet komennot 
Luettelointia helpottamaan on lisa tty uusi komen
to,jonkaavullakopioidaan emojulkaisun tietueesta 
tarpeelliset tiedot osakohteen tietueeseen ja joka 
muodostaa linkin naiden tietueiden valille. Nain 
helpotetaan ja nopeutetaan luetteloijan tyota ja 
varmistetaan automaattisesti tarkeiden linkki
tietojen oikeellisuus. 

Hakua varten on lisatty komennot, joilla voi 
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emon tietueen perusteella etsia siihen Iiittyvien 
osakohteiden tiedotjaosakohteen tietueen naytolta 
pyytaa esille emon tietueen. 

Emon ja osakohteen tietueiden valille rakennet
tu Iinkki on tietokantakohtainen. Jos siis tietueet 
kopioidaan toiseen tietokantaan, pitaa lin kit raken
taa siella uudelleen. Tama voidaan tehda tietue 
kerrallaan erillisella komennolla tai -suurempien 
maarien ollessa kyseessa- eraajolla. 

Kaikki edella kuvatut piirteet toimivat seka teksti
muotoisen aineiston (kirjat, Iehdet), karttojen ja 
musiikin (aanitteet, nuotit) Iuetteloinnissa. 

Vaikutus hakuun 
Miten tama sitten nakyy kayttajalle, asiakkaalle? 
Olettaen, etta asiakas hakee tietoa jostakin aihees
ta, hanen ei tarvitse valita tietokantaa julkaisun 
muodon perusteella. Tiedonhaun tuloksena saa
daan samasta tietokannasta yhta hyvin kirjoja kuin 
artikkeleitakin koskevat tiedot. Vasta siina vai
heessa, kun asiakas on valinnut rnielenkiintoiset 
viitteet ja ryhtyy tarkistamaan niiden saatavuutta, 
toiminta on erilainen eri julkaisumuodoilla: emo
julkaisun viitteestasiirryHiiin suoraan nidetietueisiin 
tai varastotietoihin mutta osakohteen viitteesta siir
rytaan ens in emon viitteeseenja siita sitten edelleen 
nide-tai varastotietoihin. 

Asiakasta opastamaan tulee myohemmin viela 
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ns. valinayttoihin teksti,jokakertoo selviikielisesti 
onko kyseessa esim. artikkeli, yksittainen nuotti, 
nuottijulkaisu, aanitekokonaisuus, yksittainen kap
pale aanitteessa, karttajulkaisu vai yksittainen kartta 
jne. 

Edellakuvattujen uusien ominaisuuksien hyOdyn
tamisesta eri tietokannoissa keskustellaan viela 
tarkemmin LINNEA-kirjastojen kanssa; keskeisia 
ovat siina yhteydessa ARTO-tietokantaja erillinen 

. musiikkitietokanta, VIOLA,josta tarkemrnin toi
saalla. 

Toivottavasti nama uutuudetilahduttavatmyos 
luetteloijia ja tiedonhakijoita mahdollisimman pian, 
ainakin "Pikku-ARTOon" testitietueita tallenta
neilta tullut palaute on ollutilahduttavan positiivis-
ta ja rakentavaa. 0 
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KOTI ja KAUKO -
uudet yhteisluettelot 

lnkeri Salonharju 

KDOK-tietopankin KOTI- ja KA UKO-tietokannat on maaliskuun a Ius
sa luotu kokonaan uudestaan TKAYn LINDA-tietokannasta. KOTissaja 
KAUKOssa on tiedot 24 kirjaston ja yli 200 kirjastoyksikon koti- ja 
ulkomaisista kirjoista kirjastotunnuksineen. 

KOTin viitemiHira on 552 000 ja se sisal tali tiedot 
koko LIND An kotimaisesta kirja-aineistosta. Mu
kana on seka kansallisbibliografia, etta muu 
osallistujaldrjastojen luetteloihin sisaltyva kotimai
nen kirja-aineisto. KAUKO muodostuu kahdesta 
erillisesta fyysisesta tietokannasta, KAU 1, eli 
LIND An 1990-luvun ulkomainen kirja-aineisto ja 
KAU2, eli LIND An 1980-luvun vastaava aineisto. 
Kokonaisviitemaara on 598 000. Kaytettavissa on 
siis yli miljoonan kirjan tiedot. KOTI- ja KA UKO
tietokantoja paivitetaan kuukausittain. 

Uudistetut KOTija KAUKO eivat ole pelkas
taan aikaisempaa ajantasaisempia ja kattavampia, 
vaan myos viitteiden tiedot ovat rikastuneet 
monipuolisemmilla sisallonkuvailuilla. Kaytossa 
on seka Yleisen suomalaisen asiasanaston termeja 
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etta muita suomen-, ruotsin- ja englanninkielisia 
asiasanoja,joita kirjastotovat luetteloissaan kayt
taneet. Asiasanat ovat kolmasosassa KOTin viit
teita, Iahes 40%: ssa KA U 1 aineistoaja neljannek
sessa KA U2 aineistoa. Kaytettyja luokituksiaovat 
UDK, AMS , NLM ja YKL. UDK-luvut ovat n. 
70%:ssa aineistoja, mutta muiden luokitusten 
kattavuus on vahainen, vain muutaman prosentin. 

Kirjastotunnusten rna lira KOTissa on noin 1,1 
rniljoonaa ja KA UK Ossa no in 900 000. Jos kirjasto
tunnukset jakautuisivat tasaisesti, olisi kussakin 
viitteessa keskimalirin kahden kirjaston tunnus. 
Kansallisbibliografia-aineistolla ei ole kirjasto
tunnusta. Osallistujakirjastojen aineistomaarat 
tietokannoissa ovat viereisella sivulla olevan taulu
kon mukaiset. 
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KOTI- aineiston ajallinen kattavuus 

-~Juku 92 
218 000 
118 000 

KOTin sisalto on muuttunut ratkaisevasti uu
distuksen myota. Viitemaara on lahes kaksinker
taistunut, vaikka ulko-fennica-aineisto !Oytyykin 
nytKAUKOsta. Aikaisemmin KOTI sisa!sikansal
lisbibliografian, mutta nyt siina on myos paljon 
muuta,esim.julkaisemattomiaopinnaytteitajakan
sallisbibliografiaan viela toistaiseksi luetteloima
tonta, 1950-lukua vanhempaa aineistoa. KOTin 
viitteidenjulkaisuvuoden mukainenjakautumaon 
oheisen taulukon mukainen. 

1980-luku 
1970-luku 
1960-luku 
1950-luku 
1940-luku 
1930-luku 
1920-1uku 
1910-luku 
1900-luku 
1800-luku 
1700-luku 
1600-luku 

Yhteensa 

58 000 
27 000 

8 800 
7 900 
7 400 
5 300 
3 700 
5 300 

266 
41 

551 707 

KOTI- ja KAUKO-aineistojen maarat osallistujakirjastoittain 15.5.1994 

{! 

Helsingin yliopiston kirjasto ja kirjastolaitos 
Joensuun yliopiston kirjasto 
Jyvaskylan yliopiston kiijasto 
Kuopion yliopiston kirjasto 
Lapin yliopiston kirjasto 
Oulun yliopiston kirjasto 
Tampereen yliopiston kirjasto 
Turun yliopiston kirjasto 
Vaasan yliopiston kirjasto 
Teknillisen korkeakoulun kirjasto 
Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kirjasto 
Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjasto 
Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto 
Svenska handelshogskolans bibliotek 
Turun kauppakorkeakoulun kirjasto 
Elainlaaketieteellisen korkeakoulun kirjasto 
Sibelius-Akatemian kirjasto 
Taideteollisen korkeakoulun kirjasto 
Teatterikorkeakoulun kirjasto 
Abo Akademis bibliotek 
Eduskunnan kirjasto 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kirjasto 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto 
V arastokirjasto 

KIRJASTOTUNNUKSIA YHTEENSA 

I 
110 000 180 000 
108 000 65 000 
226 000 81 000 

12 000 14 000 
27 000 14 000 

181 000 70 000 
80000 95 000 
46000 69 000 
15 000 10 000 
50000 87 000 
19 000 11000 
42 000 19 000 
23 000 8 000 
6000 7 000 
8 000 15 000 

600 900 
2 200 2 000 
5 600 7 000 
8 500 2 000 

89 000 80 000 
57 000 37 000 

800 200 
1800 3 000 

Aineisto mukaan myohemmin 

I 117 500 874 400 

~ 
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Kaikki KOOK -tietokannat 
MINTTU 4.0:ssa 
Kaikki KDOK-tietokannat on saatu tuotanto
kayttoon Minttu 4.0 ymparistoon jo maaliskuun 
alussa. Minttu 3.0 ohjelmaversio sailyy kaytossa 
taman vuoden loppuun asti, mutta jo kesakuun 
aikana kirjoittautumalla sisaan Minttu-sovellukseen, 
tullaan automaattisesti Minttu 4:aan. Uusi Minttu 
sisaltaa runsaasti ominaisuuksia,jotka nopeuttavat 
hakua ja lisaavat kayttomukavuutta. TELMO
kayttaliittyma tukee TELMO-komentoja, mutta 
myos vanhat Minttu-komennot ovat kaytettavissa 
kuten ennenkin. 

Tarkeimmat uuden Mintun ominaisuudet 
KDOK-tietokantojen kaytossa: 
* Uusi TELMO-kayttoliittyma 

* Toimintanappainten kaytto synkroniyhteyksilla 
* Valikko-opasteet ja hyperteksti 
* Lohkokohtainen hakemistojen selaus 
* Haku nayton tai valikon sanalla ja muulla 
merkkijonolla 
* U udet tulostusasut; selausnaytto, kirjastonaytto , 
lyhyt viite ja koko viite 
* U udet tulostuskomennot TULOST A ja S IE P
PAA 
* Tulostus suoraan kertausnaytolta 
KDOK-kayttooppaan paivityslehdet,jotka sisaiili
vatKOTinjaKAUKOn uudettietokantakuvaukset 
seka Minttu4.0 ohjelman muutokset, ovat ilmesty
neet huhtikuussa. Neon postitettu rekisteroidyille 
kayttajille ja lisakappaleita voi tilata TKA Ysta, 
puhelin (90) 708 4295 . 0 

LINDAn tunnuslukuja 
1. LIND An tietuemaara 6.5.1994 oli 1 970 681 

2. Suurin yhtaaikaisten kayttajien maara 6.5.1994 mennessa oli 258 

3. Lin dan kayttajatunnuksia LINNEA-kirjastojen ulkopuolella 30.4.94: 
yleisetkirjastot 38 
virasto- ja tieteell. kirjastot 28 
oppilaitoskirjastot 13 
yrityskirjastot 12 

YHTEENSA 91 
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Uutislinja 
TKA Yn henkilokunnan kokoonpanossa on ta
pahtunut muutamia muutoksia. Toimistosihteeri 
Jouni Pelto Ian tyosuhde paattyy kesakuun lopussa. 
Han on jaanyt jo vuosilomalle. Sovellutussuunnit
telija Irma Reijonen Iahtee yksikosta uusiin tehta
viin 31.5.94. 

Tampereen y liopiston opiskelija Sami Sahramies 
tuli yksikkoon korkeakouluhmjoittelijaksi 16.5. Han 
tyoskentelee meilla kolme kuukautta. 

0 

Yleisten kirjastojen yhteisluettelon MANDAn 
perustamista koskevan tiedontuottajasopimuksen 
on tahan mennessa allekirjoittanut 15 maakuntakir
jastoa. Allekirjoitettujen sopimusten maara osoit
taa, etta MANDA koetaan tarpeelliseksi ja mah
dollistaa omalta osaltaan MANDA-projektin to
teuttamisen suunnitellussa laajuudessaja aikatau
lussa. 

0 

LINNEA-ymparistoon perustettava erillinen 
musiikkiaineiston yhteisluettelotietokanta on 
saanut nimen- VIOLA. Siihen voidaan ottaa mu
kaan tiedot niin LINNEA-kirjastojen kuin muiden
kin laitosten musiikkiaineistoista. 

VIOLAsta kerrotaan enemman sivulla 13. 
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Syksyn KDOK-peruskoulutusta jarjestetaan 
21.9., 19.10.ja 14.12. KDOK-jatkokou1utuspaivat 
ovat 14.9.ja 16.11. Kaikkikurssitpidetaan VTKK
Koulutuskeskus Oy:n tiloissa Espoossa klo 10-15. 
Kurssimaksu on 400,-/osallistuja. Syksyn aikana 
jarjestetaan jatkokoulutusta tarvittaessamyos paa
kaupunkiseudun ulkopuolella. Lisatietoja Inkeri 
Salonharjulta, puh. (90) 708 4297. Ilmoittautumiset 
puh. (90) 708 4295. 

0 

Myos Tiedonhaku LINDA-tietokannasta -
peruskurssit jatkuvat syksylla. Kurssipaivat ovat 
22.9 ., 20.1 0. ja I 7 .11. ja ne pidetaan Helsingin 
yliopiston tiloissakaupungin keskustassaklo 9-12. 
Hinta 150,-/osallistuja. Lisiitietoja Juha Holopai
selta, puh. (90) 708 4487. Ilmoittautumiset puh. 
(90) 708 4295. 

0 

TKA Y toimittaa NOSPiin, pohjoismaiseen 
kausijulkaisujen yhteisluetteloon tiedotsuoma
laisten kirjastojen osalta. Mukaan poimitaan 
LINDAsta kaksi kertaa vuodessa ISSN:IIisten Ieh
tien varastotiedot. NOSP ottaa mukaan korkein
taan kymmenen kirjaston tiedot kustakin maasta. 
Tana kevaana Iahetetyssa tiedostossa oli 64 439 
tietuetta. Seuraava poirninta tehdaan kesalla. 
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Elektronisen kirjaston palvelut 
18. ELAG-seminaari Budapestissa 

27.-29.4.1994 
lnkeri Salonharju 

Tamanvuotisen ELAG-seminaarin aiheena oli "Library Services in an 
Electronic Environment",ja ohjelman keskeisena sisaltona yhteisluettelot 
ja kirjastojen gopherit, joita lahestyttiin monesta nakokulmasta. Semi
naari sisalsi tiiviin kolmipaivaisen ohjelman maaraportteineen, paneeli
ja yleiskeskusteluineen, ryhmatoineen ja erikoisraportteineen. Kokous
paikkana oli Unkarin kansalliskirjasto, National Szechenyi Library, 
johon tutustuminen oli kiinnostava osa ohjelmaa. 

Seminaarin yhteyteen oli ensimmaista kertaa liitet
ty myos suppea nayttely. Kokousjarjestelyista 
isantamaalle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi 
mukaan oli kutsuttu rajoitetusti kirjastojarjestelma
toimittajia, jotka saivat esitella tuotteitaan. Muka
na olivat DABIS, DYNIX, ELIAS , FAXON, 
GEAC, Jouve, OMFB, PeriTEC ja VTLS. Ainoa 
varsinainen kokousohjelmaan liittynytjarjestelma
toimittajien esitys oli Vinod Chachran "VTLS 
multimedia-OPACvirtuaalikirjastoja varten". 

Osallistujia oli taas kerran ennatysmaara, 140, 
25 maasta. Ita-Eurooppa oli aikaisempaa aktiivi
semmin edustettuna, samoin Etela-Eurooppa ja 
Pohjoismaat olivat hyvin esilla, viisi osallistujaa 
Suomesta. TKA Y:ta seminaarissa edustivat Antti 
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Soini ja Inkeri Salonharju. Suuresta osallistuja
maarasta huolimatta unkarilaiset kokousisannat 
loivat seminaarille erinomaiset puitteet. Ohjelman 
sisalto oli innostava, ja tietojen vaihto vilkasta 
myos kokoussalien ulkopuolella. Ilmapiiri oli ai
kaisempien vuosien tapaan lamminhenkinen, ja 
tunnelmaa vie! a kohotti Budapestin historiallinen 
ja kaunis ymparisto, seka helteinen kesasaa. 

Yhteisluettelot 
Paaalustuksen yhteisluettelojen tehtavista ja tule
vaisuuden nakymista piti Erik Vajda (National 
Technical Information Centre and Library, Buda-
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pest). Virtuaali-yhteisluettelostaoli lisaksi forum
keskustelu, jota johti Peter Noerr (IME). Aihetta 
sivuttiin myos monien maaraporttien yhteydessa,ja 
Suomen kehittyneet yhteisluettelohankkeet herat
tivat ansaittua mielenkiintoa. 

Vajdan mukaan yhteisluetteloiden ymparisto ja 
kayttotarpeet muuttuvat nopeasti. Yhteisluetteloita 
tarvitaan edelleenkin 1) kaukolainaukseen, 2) kir
jastojen resurssien koordinointiin, 3) bibliografisen 
tied on jakeluun, 4) aiheenmukaiseen hakuun ja 5) 
luettelointikaytantojen standardointiin ja kodi
fioin tiin . Kansalli sille y hteisl uetteloille Vajda antoi 
elinaikaa 6-10 vuotta, mutta paikalliset yhteis
luettelot han uskoi korvattavan nopeasti eri kirjasto
luetteloiden yhteiskaytolla lapinakyvien yhdyskay
tavien avulla. Koko yhteisluettelojen tulevaisuus 
riippuu pal jon verkkojen kehityksestaja erijarjes
telmien yhteiskayttoa edesauttavien standardien 
kayttoonotosta. Yhtaaikaiset haut useista tietokan
nasta INTERNETin kautta esim. gophereita hy
vaksikayttaen voivat korvata yhteisluetteloiden ha
kufunktion, samoin kuin CD-ROM-muodossaole
vat tietokannat. 

Forum-keskustelu toi esiin monia virtuaali
yhteisluetteloon liittyvia ongelmia. Mita tapahtuu, 
jos kaikki kirjastot haluavat kayttaa toistensa 
virtuaaliluetteloa? Kuka tekee luetteloinninja mis
ta tietueet omaan luetteloon kopioidaan? Kuinka 
jaetaan organisointi- ja yllapitovastuu jne. 

Kirjastojen gopherit 
Kirj aston gop he ria esi tteli vat Go ran S ko gmar (LIB
RIS) ja Ole Husby (BIBSYS), ja aiheesta kaytiin 
myos vauhdikas keskustelu, jota johti Corrado 
Pettenati (EUI) . Keskustelussa virtuaalityokalujen 
trendeista todettiin, etta gopher ja eri tyisesti WWW 
ovat tulleet erittain suosituiksi , kun taas archie ja 
W AIS eivat ole kokeneet vastaavaa menestysta. 
Gopherin kayttoonotto on vaivatonta, ja kaytto 
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riittavan yksinkertaista kaikille verkkokayttajille. 
Organisaatiosta rii ppuen gophervoi olla joko koko 
yliopiston yhteinen tai kiijaston oma. Gophereita 
voidaan perustaa myos esim. tiedekunta-jaosasto
tasolle ja vaikka henki!Okohtaiselle tyoasemalle. 
Toivomuksena oli, etta kirjastojarjestelmatoimit
ta jat liittaisivat gopherin vakio-ohjelmistoihin osaksi 
verkkotoimintoja. Gophereiden ongelmina todet
tiin mm. tietojen paivitysongelmat, liiallinen tieto
maara, vanhentuneet linkit, puurakenteen loogi
suuden puutteet, paallekaisyydetjamonikielisyys
ongelmat. 

Ryhmotyot 
Ryhmatoiden aiheita olivat retrospektiivisten 
konversioiden tekniikat, sahkoposti ja loppu
kayttajien palvelut, unicode ja merkkivalikoimat, 
full-text-tietokannat , virtuaali-OPAC, loppukayt
tajien tyoasemat, kirjastojen gopherit ja EU :n 
vuosien 1994-1998kirjasto-ohjelma. TKA Ytakiin
nostivataiheista virtuaali-OPAC jaEuroopan Uni
onin kirjasto-ohjelma. Antti Soini osallistui EU
ryhmaan ja Inkeri Salonharju virtuaali-OPAC-ryh
maan. 

Virtuaali-OPACin tavoitteena pidettiin mah
dollisuutta hakea tietoja yhden kayttoliittyman 
avulla useasta nayttoluettelosta. Tyoryhman mu
kaan virtuaali-OPACin tulee sisaltaa normaalit 
nayttoluettelotoiminnot, kuten selaus, haku, lajit
telu, tulosjoukon kasittely ja tulostus eri muodois
sa. Kayttajan tulee periaatteessa voida halutessaan 
valita kohdetietokannat, priorisoida valitsemiaan 
tietokantojaja muuttaa osajoukkoa istunnon kulu
essa. Virtuaali -OP A Cia varten tarvi taan metatieto
kanta, sofistikoitu asiakasohjelmisto, huolellisesti 
suunniteltu kayttoliittyma, kayttajien opastus, ja 
lisaksi siihen tulisi mahdollisuuksien mukaan liittya 
myos primaariaineiston valityspalvelu. 
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Tutustuminen 
kansalliskirjastoon 
National Szechenyi Library sijaitsee keskeisessii 
paikassa, Budavari palotassa, eli entisessii kunin
kaanlinnassaLinnavuoren huipullakeskellii Buda
pestiii. Linn a on rakennettu ensimmiiisen kerr an jo 
1200-luvulla, mutta se on tuhoutunut sodissa usei
takertoja,ja toisen maailmansodan jalkeen linnaon 
rakennettu uudelleen perustuksiaan myoten. Val
tavan rakennuksen historiallinenjulkisivu ja sosia
lismikauden suoraviivainen interioori luovat ylliit
tiiviin kontrastin. Kansalliskiijaston perustana on 
yksityiskokoelma,jonka kreivi Ferenc Szechenyin 
lahjoitti valtiolle 1800-luvun alussa. 

Kokoelmissa on tiillii hetkellii liihes 7 miljoonaa 
tallennetta,joista yli 2 miljoonaa monografiaa, 280 
000 kausijulkaisuaja 825 000 kasikirjoitusta. Kii
sikirjoitusten osuus on mittava,jakokoelmiin sisiil
tyy mm. kuuluisien unkarilaissiiveltajien Frans 
Listin, Ferenc Erkelin, Zoltan Kodalyn ja Bela 
Bartokin musiikkikasikirjoituksia. 

Kirjasto on avoin kaikille 18 vuotta tiiyttiineille 
kansalaisille ja vuotuinen kavijamiiiirii on no in 200 
000. Kirjasto ei annakotilainoja, vaan aineiston voi 
tilata suljetuista kokoelmista lukusaliin. Myos 
kaukolainojen miiiirii on viihainen. Henkilo
kuntamiiiiriion n. 900,joista vain 300 kirjastoamma
tillista tyontekijaa. 

Kirjasto on automatisoitu, ja kiiytossii on 
DOBIS!LIBIS-jiirjestelmii IBM -laitteistolla. Kiiyt
toonottoprojektissa on ollut paljon ongelmia, eri
tyisesti tukipalvelujen puuttumisen vuoksi. Suora
kayttoisessii NEKT AR-rekisterissiion tiillii hetkel
lii aineisto vuodesta 1992liihtien. Konelukuisessa 
muodossa olevaa kansallisbibliografiaa vuosilta 
1976-1991 ei ole onnistuttu toistaiseksi konvertoi-
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maan kirjastonjiirjestelmiiiin. 
Kausijulkaisujen kansallisbibliografia on julkais

tu CD-ROM-muodossa,ja se on tarkoitus piiivittiiii 
vuosittain. Asiakkaiden kiiytossii on kuusi OP AC
piiiitettii ja CD-R OM-asemia. Kiiynnissii on myos 
kirjaston paikallisverkon asennus, mikii on aikaa 
vieviiii ja kallista puuhaa rakennuksen mahtavien 
mittasuhteiden vuoksi. 

Vuoden 1995 seminaari 
Trondheimissa 
Ensi vuoden ELAG-seminaarijiirjestetiiiin Trond
heimissii Norjassa 14.-16.6.1995. Aiheena on 
"Organizing the Electronic Library", ja kokousta 
isannoi BIBSYS. Ohjelmassaovatesillamm. elekt
roninen dokumentointi, artikkeleiden ja harmaan 
kirjallisuuden elektroninenjulkaisu, standardit, SR 
ja tietysti Norjan kirjastoautomaatio ja BIBSYS 
lll. 

Alustavia ryhmiityoaiheita ovat navigointivali
neiden integrointi, kunnalliset tietojiirjestelmiit, 
multimedia, formaattien integrointi, tekijanoikeus, 
muuttuva kirjastonhoitajan rooli, kirjastonkiiyton 
evaluointityokalut, elektronisetjulkaisut, standar
dit ja muutosprojektien hallinta. 0 
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Suomen VTLS-kayttajaryhman 
palsta 

Koonnut Riitta Lehtinen 

International VTLS Users' 
Group meeting Washington 
D.C., 14.-16.3.1994 
VTLS Users' Group ja VATLS European Users' 
Group sopivat viime vuonna yhteistyon tiivistarni
sesta, mm. Newsletter ja Directory yhdistetaan 
sekajasenmaksujen keraarnisen hoitaa USA:n ryh
ma. 

Washingtonissajarjestettiin ensimmainen yhtei
nen (kansainvalinen) kokous siten, etta normaalin 
Eastern Regional VTLS Users' Group'in kokouk
sen ohjelmaan oli lisatty eurooppalaisia puheen
vuoroja. 

Euroopasta oli mukana yllattavan suurijoukko 
- ainakin amerikkalaisten mielesta: yli 30 henki!Oa. 
Varsinkin ruotsalaisista VTLS-kirjastoista (3) oli 
runsas edustus (11) . Suomesta osallistuivat Sinik
ka Kangas (Eduskunnan kirjasto), Merja Hiltunen 
(VTLS of Finland Oy) seka Antti Soini ja Riitta 
Lehtinen (TKA Y). 

Kokouksen ohjelmasta mainittakoon Keynote 
speaker J. Maurice Travillian, joka kertoi Sey
mour-projektista. Sen toteuttajana on Division of 
Library Development, Maryland State Department 
of Education ja projektin tarkoituksena on tuottaa 
elektronisessa m uodossa tietoa kaikkien Marylandin 
asukkaiden kayttoon. 

Fred Guy (National Library of Scotland, Chair 
of the VTLS European Users' Group) esitteli eu
rooppalaiset VTLS-kirjastot tavalla, joka varmasti 
vakuutti amerikkalaiset kolleegamme siita, ettaEu
roopassakin osataan hyooyntiiakirjastojlirjestelmaa 
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sen koko laajuudessa. 
Paneelikeskustelun tee mana oli Networking and 

Resource Sharing. Siina kertoivat omista hank
keistaan Susan Fugate (National Agricultural 
Library: NAL's Regional Document Delivery 
System; Antti Soini (TKA Y): LINNEA network 
and LINDA Union Catalog; Elaine Hartman 
(Systems Technical Services, Virginia State Library 
and Archives): CA V ALIR ONLINE project ja 
Brenda Knave! (University of Alaska System) User 
Services in Alaska System. Kaikesta paattaen ame
rikkalaisille kolleegoillemme oli pieni yllatys se, 
mita kaikkea LINNEA-ymparistossa on saatu jo 
aikaan puhumattakaan suunnitteillaolevistahank
keista. Kysymyksia tuli runsaasti esityksen yhtey
dessajajalkeenpain. Muiden yhteisluettelohankkei
den suunnittelijat olivat myos erittain kiinnostunei
ta yhteistyosta kanssamme. 

Mu u oh jelma sisalsi VTLS: n esi ty ksia seka kes
kustelu- ja tyoryhmienraportteja. Keskustelut ame
rikkalaisten VTLS-kirjastojen edustajien kanssa 
olivat hyooyllisia (molemmin puolin) jakokouksen 
paatostoteamus, etta erot ovat pienia verrattuina 
yhteisiin asioihin, pitaa varmasti paikkansa. Taman 
jalkeen yhteistyo toivottavasti tehostuuja syvenee. 

VTLS European Users' Group'in hallitus piti 
kokouksen Washingtonissa. Siina sovittiin seuraa
vien kokousten (Edinburg lokakuu 1994 ja Sveitsi 
1995) jarjestelyista, kasiteltiin yhteistyota (US) 
VTLS Users' Group'in kanssaja sovittiin yhteis
ten kokousten pitamisestajatkossa mahdollisuuk
sien mukaan joka toinen vuosi. 

0 
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Suomen VTLS-kayttajaryhman 
vuosikokous 

Kokous pidettiin Helsingissa Helsingin yliopiston 
tiloissa 26.-27.4.1994. Molempina paivina oli yli 
40 kiinnostunutta osanottajaa ympari maata. 

Kokouksessa VTLS Inc:n presidentti Dr. Vinod 
Chachrakertoi viimeisimmat kuulumiset VTLS :Ita, 
esitteli uutuustuotteitaja vastasi osanottajien kysy
myksiin. Tilaisuudessa kuultiin myos mm. esityk
set S uomen VTLS-ka yttaj ary hman tyoryhmien toi
minnasta seka keskusteltiin tyoryhmien organi
soinnista, tehtavista, tiedottamisesta ym. Lisaksi 
saatiin terveiset I kansainvalisesta Euroopan ja 
USA:n kayttajaryhmien tapaamisesta Washingto
nissa 14.-16.3.1994 ja keskeista tietoa Euroopan 
kayttajaryhman hallituksen kokouksen paatoksis
ta. 

SeuraavaEuroopan kayttajaryhman kokous pi
detaan 20.-21.10.1994 National Library of 
Scotlandissa Edinburghissa. Suomen kayttaja
ryhman seuraava kokous on Turussa syys-loka
kuussa 1994. 

0 
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Monta 
mutkaa opiskelijakortin 
matkassa 

Uusi opiskelijakortti on ollut nyt kaytossa kaksi 
lukuvuotta. Matkaan on mahtunut monta vaihetta 
ja moniakommelluksia, muttanyt tulevaisuusnayt
taa valoisammalta. 

Uudistuksen tausta 

Opiskelijakorttiuudistuksen taustalla oli palvelu
toimintojen lisaaminen ja vaarinkaytosten eh
kaiseminen. Suurin muutos oli se, etta perustutkin
toa suorittavien opiskelijoiden jajatko-opiskelijoi
den kortit erotettiin toisistaan. Perusopiskelijoiden 
kortit ovat pohjavariltaan sinisiajajatko-opiskeli
joiden kortit vihreita. Korttien erottaminen oli 
valttamatonta, koska osa opiskelija-alennuksista 
kuuluu vain perustutkintoa suorittaville opiskeli
joille kuten kaikkijoukkoliikennealennukset. Pal
velutoimintoja pyrittiin lisaamaan mm. magneetti
raitaja/tai viivakoodimahdollisuudella (mahdolli
suus kulunvalvontaan, opintokirjatietojen tallenta
miseen yms.) . 

Ongelmataytteinen historic 

Korttiuudistukseen ryhdyttiin syksylla -92. Alku 
olikin varsin hankalaa uusien laitteiden myohas-
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tymisen johdosta ja koko syksy menikin uusien 
laitteiden kanssa kamppailtaessa. Keviiiillii -93 
kortteja alkoi ilmestyii, muttalaadussa oli edelleen 
ongelmia. 

Syksyllii -93 alkoi varsinainen korttiryntiiys, 
kun myos vanhat opiskelijat ryhtyiviit uusimaan 
korttejaan. Taustallaoli se, ettii VR ei eniiii vuoden 
1994 alustaliihtien myontiinytopiskelija-alennusta 
vanhalla kortilla. Niinpii korttitoimitukset ruuh
kautuivat, tuli kiire ja korttien laatu kiirsi. 

Nyt tiinii keviiiinii suuret ruuhkat on purettu ja 
korttitoimitukset ovat pyorineet normaalisti. SYL: n 
jiisenistii yli 80%:11aon jo kiiytossiiiin uusi opiskelija
kortti. 

Viivakoodiongelmat 

Korttiuudistuksen alusta liihtien yhtenii uutena ele
menttinii korttiin on toivottu kirjastokorttimahdol
lisuutta. Monesta erillisestii kortista on haluttu 
piiiistii yhteen korttiin, joka toimisi eri puolilla 
yliopistoa. 

Osa kirjastoista onkin liihtenyt mukaan uuteen 
opiskelijakorttiin. Kokemukset kortista ovat vaih
delleetjaongelmia on esiintynyt mm. viivakoodin 
luettavuuden suhteen. Syksyn mittaan on yhteis
tyossa kortinvalmistajan ja kirjastojen lukulaite
toimittajan kanssa yritetty loytaa parannuskeinoja 
luettavuusongelmiin. 

Toi voisinkin nyt palautetta siitii ovatko syksyllii 
esiintyneet ongelmat jatkuneet vai ovatko asiat 
parantuneet? 

Valmistautuminen uuteen syksyyn 

Parhaillaan valmistaudutaan ensi syksyyn. Uusi 
asia on, etta entisen yhden valmistajan rinnalla on 
nyt myos toinen kortinvalmistaja. Nain pyritaiin 
varmistamaan se, etta vaikka syksylla tuleekin run-
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saasti uusia korttitilauksia, niin toimitusajat pysy
viit kuitenkin kurissa. 

Lisiiksi paikalliset y lioppilaskunnat etsivat kei
noja nopeuttaa uusien opiskelijoiden ilmoittautu
mista ja samalla siten korttien saamista (korttia ei 
voida valmistaa sellaiselle opiskelijalle,jonka tie
toja ei loydy opiskelijarekisterisUi eli ensin taytyy 
saada tiedot rekisteriin,jonkajalkeen voidaan teh
da opi skel ijakortti). Korttien toimi tusaika sy ksy lla 
on 2-3 viikkoa. 

Jatkokehittely kirjastojen kanssa 

Olemme pohtineet runsaasti sita, miten voisimme 
parantaa viivakoodeja. Eri kirjastojen lukulaitteet 
ovat erilaisia ja vaikka esim. syksylla kortinval
mistaja kokeili ennen korttien toimittamista viiva
koodeja lukijassaja ne toimivat kokeiltaessa, niin 
kaytannossa ne eivat sitten kuitenkaan toimineet. 
Nyt toivottavasti tilanne on silta osin parantunut. 

Korttien toimivuuden parantamiseksi olen neu
votellut siita, etta kaikille halukkaille kiijastoille 
(riippumatta siita onko kaytossanne nyt erillinen 
vai kortissa oleva viivakoodi) toimitetaan ns. malli
kortit kokeilua varten. Nain voisitte kokeilla nyt 
valmistettavien korttien viivakoodien toimivuutta 
omilla laitteillanne. Ottakaahan yhteyttajoshaluat
te mallikortit testattavaksenne. 

Itse uskon, etta aivan lahitulevaisuudessa 
opiskelijoillamme on kaytossaiin monipuolinen ja 
use ita eri toimintoja sisaltava opiskelijakortti,jon
ka opiskelija saa kaytt66nsa nopeasti ja ilman 
turhia kommell uksia. 

YhteistyoterveisinjaHyvaakesiiakaikilletoivottaen 
Taina Hiirkonen 
sosiaalipoliittinen sihteeri 
Suomen ylioppilaskuntien liitto 
puh. (90) 680 3110,/ax (90) 642 413 
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LINDA-tietokannan koytto 
Hinnasto 1994 

1. KoyttoreiHino TeleSampo 
Aikaveloitus 3,80 mk/min+ppm 

2. Verkkoyhteys suoraan 
LINDAan (Funet, Datanet, Datapak) 

Kiiyttiijiitunnuksen perustamismaksu 200 mk 

2A Aikaveloitus 3,50 mk/min 
-laskutus neljannesvuosittain, minimi 150 mk/3 kk 

2B Ennakkomaksu 
- etukateen maksettu kayttomali.ra tasatuhansin markoin 
- 3,10 mk/min 
- etukateen maksetun osuuden loputtua ylimenevasta kay-
tosta veloitetaan nonnaalin aikaveloituksen mukaan 3,50 
mk/min 

2C Vuosimaksu 
- vuosimaksut 5.000-20.000 mk/v 
- kiintea vuosimaksu perustuu vuonna 1994 laitoksen 
kokoon; vuoden 1995 maksuluokat tulevat perustumaan 
v. 1994 todellisen kayton keskiarvoon. 

Hinnat koskevat pelkkaa LINDA-tietokannan kayttoa. 
Tietoliikenneyhteyksista koituvat kulut maksaa kayttaja. 

Oikeus hinnanmuutokseen pidatetaan, mikali sopimuksen 
mukainen palvelu tulee arvonlisaveron piiriin. 

Lisiitietoja ja sopimuspapereiden tilaukset: 
Juha Hakala, p. (90) 708 4293 tai 
Kaija Ryytty, p. (90) 708 4295 tai 

telefaxilla (90) 753 9514. 
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Koulutuskalenteri 
Tiedonhaku LINDA-tietokannasta 

22.9.94 
20.10.94 
17.11.94 

Helsinki 

Lisatietoja Juha Holopainen, puh. (90) 708 4487 
Hinta 150 mk 

KDOK-peruskurssi 
21.9.94 
19.10.94 
14.12.94 

KDOK-jatkokurssi 
14.9.94 
16.11.94 

Espoo 

Espoo 

Lisatietoja KDOK -kursseista Inkeri Salonharjulta, 
puh. (90) 708 4297. Hinta 400 mk 

llmoittautumiset kaikille kursseille 
puh. (90) 708 4295. 

Myytavat julkaisut: 

FINMARC yhtenaisformaatinsovellusohje: kirjat 
ISBN 951 -45-6568-1 

FINMARC-yhtenaisformaatti 
ISBN 951-45-6515-0 

FINMARC-auktoriteettiformaatti 
ISBN 951-45-6656-4 

KATI-tietokantaan indeksoitavat aikakauslehdet 
ISBN 951-45-6657-2 

Bibliografioihin sisaltyvien aikakauslehtien lista 
ISBN 951-45-6658-0 

KDOK-kayttoopas 
ISBN 951-47-6806-X 

VTLS-92- Haku ja nayttoluettelon kaytto. Pikaopas 
ISBN 951-45-6732-3 

x) Postituskulut sisiiltyviit hintaan 

Hinta : 
200,-

50,-

30,-

50,-

50,-

150,-

30,-

Tiedustelutja tilaukset p . (90) 708 4295, fax (90) 753 9514 . 

Myynti: 
XX) Kirjastopalvelu Oy 

TKAY x) 

TKAY x) 

TKAY x) 

TKAY x) 

TKAY x) 

TKAY x) 

xx)Alennukset isompia miiiiriii tilattaessa: 10-19 kp/-10%, 20 kplja enemmiin -20%. 
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Julkaisija: 
Helsingin yliopiston kirjasto 
Tieteellisten kirjastojen atk-yksikk6 

Helsinki 1994 
Yliopistopaino 

PMM 
SO PI MUS 

00100/1400 


