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Linnea2-konsortion yleiskokous 

Aika Tiistai 17.10.2017 kello 10:15 - 13:15 

Paikka Helsinki, Leipätehdas Kaikukatu 4, Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli, 5. krs 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä: https://connect.funet.fi/kk_kokous 

 
Osallistujat: Osallistujalista tarkistetaan kokouksessa ja tallennetaan kokouksen jälkeen Linnea2-konsortion 

sivustolle. 

 

Asialista 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

5. 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 sovitaan alkamaan vasta Voyager-maksujen loputtua: ei pääl-
lekkäisiä maksuja. On sovittava uuden toimittajan kanssa ja otettava mukaan tarjouspyyntöihin.  

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

Vuosikokouksessa päätettiin, että ohjausryhmä jatkaa konsortion hallittuun purkautumiseen tähtäävien so-

pimusmallien kehittelyä ja että asiaa käsitellään seuraavassa yleiskokouksessa. Edellä olevat malleista en-

simmäinen perustuu siihen, että konsortion jäsenet siirtyvät samaan uuteen järjestelmään. Toisessa siirty-

minen voi tapahtua eri järjestelmiinkin, mutta suhteellisen lyhyen ajan sisällä. Sopimusmuutoksella voidaan 

varautua myös tilanteeseen, jossa konsortion purkautuminen tapahtuu pidemmän ajan sisällä. Tällä het-

kellä jäsen voi irrottautua konsortiosta ja vapautua kaikista velvoitteistaan ilmoittamalla siitä Kansalliskir-

jastolle puoli vuotta aiemmin. 

Esitys: Ohjausryhmä on todennut, että yllä esitetty ensimmäinen konsortion purkautumisvaihtoehto on 
käytännössä mahdoton. Sen toteutuminen edellyttäisi, että kaikki Linnea2-kirjastot olisivat mukana kilpai-
lutuksessa. Siinäkin tapauksessa se todennäköisesti voisi tulla kyseeseen vain sillä edellytyksellä, että järjes-
telmäntoimittaja ei vaihdu nykyisestä. 

https://connect.funet.fi/kk_kokous
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Ohjausryhmä katsoo, että konsortion purkautumisvaihtoehto 2 on ainoa toteuttamiskelpoinen eräin tar-
kennuksin. Nykyistä konsortiosopimusta pitäisi muuttaa siten, että kaikki nykyiset konsortion jäsenet si-
toutuvat jäsenyyteen määrättyyn päivään saakka, jonka jälkeen konsortio purkautuu. Purkautumispäivän 
pitäisi olla niin kaukana tulevaisuudessa, että kaikki nykyiset konsortion jäsenet ehtivät valmistautua jär-
jestelmätilanteensa muuttumiseen ajoissa. Se pitäisi siis sitoa myös nyt hankkeilla olevaan kilpailutukseen. 

Ohjausryhmä esittää, että Linnea2-konsortio päättää laatia nykyisen Linnea2-konsortiosopimuksen 
12.3.2010 rinnalle uuden sopimuksen, jossa sovitaan konsortiosopimuksen pykälä 7 mukaisesti päivämää-
rästä, jolloin konsortio purkautuu. Päivän määräämisessä esitetään otettavaksi huomioon edellä mainitut. 
seikat. Samassa sopimuksessa esitetään kumottavaksi myös Linnea2-konsortiosopimuksen pykälä 5 sopi-
muksesta irtautumisesta, ja sovittavaksi, että konsortiosta ei ennen sitä voi irtautua muuta kuin konsortion 
päätöksellä pykälän 6 perusteella. 

Lisäksi ohjausryhmä esittää, että konsortio päättäisi omalta osaltaan nykyisen CSC:lle sijoitetun kirjasto-
järjestelmäalustan palvelimien lunastamisesta kirjastokonsortioiden ja Kansalliskirjaston omaksi laitteiston 
leasing-sopimuksen päättyessä vuoden 2018 heinäkuussa. 

Päätös: 

6. Linnea1-palvelimen häiriötilanne heinä-elokuun vaihteessa  

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

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

tupalaverissa 14.9.2017. Ari Ahlqvist esittelee tapahtumien kulun. 

 

Esitys: Ohjausryhmä toteaa kantanaan, että häiriötilanteen syy ei ole järjestelmän tai sen palvelinalustan 

vanhenemisesta tai vioista. Kyseessä on inhimillinen virhe, josta seurasi vaikeasti ajoissa havaittava tapah-

tumien ketju, joka johti lopulta Linnea1-palvelimella olevien tietokantojen datan menettämiseen muuta-

malta päivältä.  

 

Vahinkojen torjumiseksi tällaisessakin tapauksessa esitetään hyväksyttäväksi n. 5000 euron vuosittainen 

lisäkulu (koko kirjastojärjestelmälaitteiston osalta, jaetaan konsortioille ja kansalliskirjastolle), jotta Voya-

gerin alla olevien ORACLE-tietokantojen redo-log -tiedostot voidaan siirtää suoraan erilliseen levyjärjes-

telmään turvaan pääjärjestelmän mahdollisilta tiedostojärjestelmän rikkoontumisilta. Järjestelyllä pystytään 

palauttamaan viimeisimmän käyttökelpoisen varmuuskopion lisäksi vielä vähintään kuukauden verran tie-

tokantojen tapahtumia. 

Päätös: 

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

Tietosuoja-asetus päivittää ja uudistaa periaatteita, joilla taataan oikeus henkilötietojen suojaan. Asetuk-
sella vahvistetaan ihmisten oikeuksia ja EU:n sisämarkkinoita sekä sujuvoitetaan henkilötietojen kansain-
välisiä siirtoja. 
 
Aalto-yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden lakimies ja Taideyliopiston tekijänoikeusasiamies Ma-
ria Rehbinder Mervi Malinen esittelee kello 12:30 alkaen tietosuojauudistusta ja sen vaikutusta kirjastoi-
hin. Esityksen jälkeen on varattu 15 minuuttia kysymysten esittämiseen. 

 
Esitys: Tiedoksi ja keskusteltavaksi 
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Päätös: 

8. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne 
 
Minna-Liisa Kivinen esittelee tilanteen 
 
Esitys: Tiedoksi 
 

9. Muut mahdolliset asiat 
 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 

 
 
LIITTEET: 
Osallistujaluettelo 
Linnea2-konsortiosopimus 12.3.2010 
Linnea2-konsortiosopimuksen liitteet 
Linnea2-konsortion säännöt 
Linnea2-konsortion ohjausryhmän muistio 29.9.2017 
Linnea1:n häiriötilanteen tapahtumien kulku (esityksen kalvot) 
Luonnos Linnea2-konsortiosopimusta muuttavaksi sopimukseksi 
 
 
 
 
 
 


