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FinELibin ohjausryhmän kokous
Aika
Paikka
Läsnä

to 18.10.2018 – ma 22.10.2018
sähköpostikokous
Riitta Pyykkö, vararehtori, Turun yliopisto, puheenjohtaja
Kristiina Hormia-Poutanen, johtaja, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
Jouni Koski, rehtori, Laurea ammattikorkeakoulu
Tuula Hämäläinen, Team Leader, Knowledge Solutions, VTT
Lea Kauppi, pääjohtaja, Suomen ympäristökeskus
Eeva Klinga-Hyöty, tietopalvelupäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kristiina Kontiainen, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Tarja Koskimies, kirjastonjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Anne Luoto-Halvari, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja, Tampereen yliopisto
Liisa Rossi, järjestelmä- ja verkkopäällikkö, Kuopion kaupunginkirjasto
Virva Nousiainen-Hiiri, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunginkirjasto
Tapani Sainio, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sirpa Suonpää, johtava asiantuntija, tietopalvelu, Luonnonvarakeskus
Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi

Poissa
Esittelijä

Arja Tuuliniemi, palvelupäällikkö, Kansalliskirjasto/FinELib

Esityslista
1. FinELib-palvelusopimuksen tietosuojaliite
Luonnos FinELib-palvelusopimuksen tietosuojaliitteeksi oli konsortion jäsenten
kommentoitavana 7.-21.9.2018 (määräaikaa jatkettiin lokakuun alkuun.) Muutamissa palautteissa
toivottiin tietosuojaliitteeseen lisättävän henkilötietojen käsittelyä koskevia ohjeita ja tämän vuoksi
FinELib-toimisto pyysi 27.9. konsortion jäseniä toimittamaan viimeistään 8.10. henkilötietojen
käsittelyä koskevat ohjeet.
Yhteensä 22 konsortion jäsentä vastasi kommenttipyyntöihin. Näistä kuudella ei ollut
kommentoitavaa. Vastaajista yliopistoja oli 8, ammattikorkeakouluja 2, tutkimuslaitoksia 9 ja
yleisiä kirjastoja 3.
Kommentit on käsitelty tietosuoja-asiantuntijan kanssa ja niiden perusteella on tehty muutoksia
alkuperäiseen luonnokseen. Muutoksia on tehty lähes kaikkiin liitteen osiin. (Liite2).
Eniten kommentoitiin:




Rekisterinpitäjän (konsortion jäsen) oikeus antaa Kansalliskirjastolle ohjeita
henkilötietojen käsittelystä: Käytännössä on mahdotonta, että Kansalliskirjasto soveltaisi
samassa järjestelmässä käsiteltäviin henkilötietoihin eri rekisterinpitäjien antamia
mahdollisesti erilaisia ohjeita. Tästä syystä pyysimme erikseen toimittamaan
keskeisimmät ohjeet, jotka on sisällytetty uuteen liitteeseen siltä osin kuin voimme ne
hyväksyä.
Henkilötietojen hävittäminen sopimuksen päätyttyä: Tästä on lisätty sopimukseen uusi
kohta, jonka mukaan konsortion jäsen on rekisterinpitäjänä ensisijaisesti vastuussa
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tietojensa poistamisesta. Kansalliskirjasto poistaa kuitenkin sopimuksen päätyttyä ne
henkilötiedot, mitkä konsortion jäsen ei ole itse poistanut.
Ennakkohyväksymismenettely alihankkijoiden käyttöön: Käytännössä työprosessien
kannalta on mahdotonta, että Kansalliskirjasto hyväksyttäisi jokaisen alihankkijan kaikilla
konsortion jäsenillä (joita on satoja). Sen sijaan Kansalliskirjasto ilmoittaa alihankkijoista,
ja rekisterinpitäjällä on aina vastustamisoikeus. Liitteeseen lisättiin selventävä maininta
siitä, että Kansalliskirjasto vastaa alihankkijoiden toimista.
Auditoinnista erillinen maininta: Tämä on lisätty liitteeseen.
Tietoturvaloukkauksista ilmoittamisesta selkeämpää sääntelyä: Liitteeseen lisättiin tältä
osin viittaus tietosuojalainsäädännön vaatimuksiin.
Henkilötietojen siirtoon ETA/EU:n ulkopuolelle vain siten, että Kansalliskirjasto
yksittäistapauksittain pyytää konsortion jäseneltä siihen luvan: Tämä ei ole käytännöllinen
menettely, sillä Kansalliskirjasto siirtää tietoja vain osana konsortion jäsenen solmimia
lisenssisopimuksia. Mikäli konsortion jäsen solmii FinELibin kautta lisenssisopimuksen
tällaisen kustantajan kanssa, edellyttää lisenssisopimus yhteyshenkilö ja ip-tietojen
siirtämistä.
Vahinkojen korvaaminen: jotkut kommentoijat halusivat vastuunrajoitusten poistamista
tai muokkaamista. Kansalliskirjasto ei kuitenkaan ole valmis muuttamaan pääsopimuksen
vastuunrajoituksia.

Lisäksi Kansalliskirjasto on lisännyt kohtaan 3.1. tarkennuksen siitä, että henkilötietoja sisältäviä
dokumentteja myös arkistoidaan (esim. sopimusrekisteri).
Esitys:
Hyväksytään tietosuojaliite (liite 1) käytettäväksi osana FinELib-palvelusopimusta.
Päätös:
Sähköpostikeskusteluun osallistui 13 ohjausryhmän jäsentä. Jäsenistä 12 kannatti esitystä, yksi
ehdotti muutoksia, mutta oli valmis hyväksymään esityksen. Lisäksi ehdotettiin korjattavaksi yksi
kirjoitusvirhe.
Hyväksyttiin tietosuojaliite, josta oli poistettu kohdasta 3.2.a ylimääräinen ’etukäteen’-sana.
2. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 10.12.2018 klo 13-16.
LIITTEET
Liite 1: Kommenttien perusteella valmisteltu uusi tietosuojaliite (muutokset näkyvät punaisella ja yliviivauksina)
Liite 2: Yhteenveto kommenteista ja niiden vastauksista

