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Linnea2-ohjausryhmän kokous 

 
Aika perjantai 29.9.2017, klo 10 – 12 
 
Paikka Kansalliskirjaston tilat Fabianiassa, Yliopistonkatu 1, Helsinki. 

Fabianian kokoushuone (C222), 2. krs. 
 
Osallistumismahdillisuus myös etäyhteydellä: https://connect.funet.fi/kk_kokous 
 

Jäsenet: Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto 
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto – sijaisena Minna-Liisa Kivinen 
Anne Lehto, Tritonia 
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto 
Sari Palén, Tilastokirjasto 
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto (pj) 
Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja) 

 
Esittelijät: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto 
Sihteeri:  Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto 
 
Asiantuntijoina / muina esittelijöinä: 
 Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto 
 Tommi Jauhiainen, Kansalliskirjasto 
 
Asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

4. Edellisen kokouksen muistio 

 
Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 14.3.2017: 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=77365391 

 

5. Linnea2- konsortion ylimääräinen yleiskokous 17.10.2017 Helsingissä 

Yleiskokouksen pitopaikaksi on varattu aikavälille 10:15 – 13:15 kokoustila Kaneli (V520) 
Kansalliskirjaston Sörnäisten toimipisteen tiloista Leipätehtaalta, Kaikukatu 4, Helsinki. Kokoukseen voi 
osallistua myös AC-yhteyksin. 
 
Esitys: Yleiskokous on kutsunut itsensä koolle ylimääräiseen kokoukseen konsortion sääntömääräisessä 
vuosikokouksessa 4.4.2017 käsittelemään konsortion purkaantumiseen liittyviä kysymyksiä. 
Keskustellaan yleiskokouksen agendasta. Konsortion purkaantumiseen liittyvää tarvetta muuttaa 
konsortion sääntöjä käsitellään kohdassa 6. Lisäksi yleiskokouksen asialistalle otettaneen myös kohtien 7 
– 9 asiat. 
 
Keskustelu: 

https://connect.funet.fi/kk_kokous


 

  ASIALISTA  2 (3) 
  Linnea2-ohjausryhmä   
      
  29.9.2017    
      

       
        

 
 

 
Päätös: 
 

6. Linnea2-konsortiosopimuksen muutostarve konsortion purkautumisskenaarioiden pohjalta 

 

Linnea2-konsortion ohjausryhmän asettama työryhmä esitteli konsortion vuosikokoukselle 4.4.2017 

kaksi alustavaa mallia  kustannustenjaon kohtuullisesta ratkaisemisesta konsortion 

purkautumistilanteessa:  

 

1 Uuden järjestelmän käyttömaksut alkamaan vasta Voyager-maksujen loputtua: ei päällekkäisiä 
maksuja. Sovittava uuden toimittajan kanssa ja otettava mukaan tarjouspyyntöihin.  

 
2 Sovitaan Linnea2-jäsenten kesken, että Voyager-ja CSC-maksut sekä uuden järjestelmän 
kustannukset maksetaan yhteisesti ennalta sovittuun ajankohtaan saakka ja osuudet jaetaan 
kustannustenjakomallin mukaan. 

 

Vuosikokouksessa päätettiin, että ohjausryhmä jatkaa konsortion hallittuun purkautumiseen tähtäävien 

sopimusmallien kehittelyä ja että asiaa käsitellään seuraavassa yleiskokouksessa. Edellä olevat malleista 

ensimmäinen perustuu siihen, että konsortion jäsenet siirtyvät samaan uuteen järjestelmään. Toisessa 

siirtyminen voi tapahtua eri järjestelmiinkin, mutta suhteellisen lyhyen ajan sisällä. Sääntömuutoksella 

voidaan varautua myös tilanteeseen, jossa konsortion purkautuminen tapahtuu pidemmän ajan sisällä. 

Tällä hetkellä jäsen voi irrottautua konsortiosta ja vapautua kaikista velvoitteistaan ilmoittamalla siitä 

Kansalliskirjastolle puoli vuotta aiemmin. 

 

Keskustelu: 

 

Päätös: 

 

7. Linnea1-palvelimen häiriötilanne heinä-elokuun vaihteessa ja asian jälkiselvittely 

 

Linnea1-palvelimella oli elokuun alussa häiriötilanne, joka aiheutti järjestelmän käyttökatkosten lisäksi 

tapahtumien katoamisen muutamalta päivältä. Tapahtunutta on käsitelty Kansalliskirjaston ja CSC:n 

laatupalaverissa 14.9.2017 

 

Esitys: Esitetään ohjausryhmän näkemys asiasta yleiskokoukselle. 

 

Päätös: 

 

8. EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset Linnea2-kirjastojen Voyager-järjestelmän käyttöön 
 

Tietosuoja-asetus päivittää ja uudistaa periaatteita, joilla taataan oikeus henkilötietojen suojaan. 
Asetuksella vahvistetaan ihmisten oikeuksia ja EU:n sisämarkkinoita sekä sujuvoitetaan henkilötietojen 
kansainvälisiä siirtoja. 
 
Esitys: Yritämme hankkia asiantuntijan kertomaan yleiskokoukselle aiheesta 
 
Päätös: 
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9. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne 
 

Minna-Liisa Kivinen esittelee tilanteen 
 
Esitys: Tiedoksi 
 

10. Tiedotusasiat 

 

11. Muut mahdolliset asiat 

 

12. Seuraavat kokoukset 

 

13. Kokouksen päättäminen 

 


