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Linnea2-ohjausryhmän kokous 

 
Aika torstai 1.3.2018, klo 09:30 – 11:30 
 
Paikka Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla, Kaikukatu 4, Helsinki. 

Kokoushuone Salvia (V531), 5. krs. 
 
Osallistumismahdollisuus myös etäyhteydellä: https://connect.funet.fi/kk_kokous 
 

Jäsenet: Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto 
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto 
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: 
 Bjarne Beckmann, Kansalliskirjasto 
  
Asialista 

 
 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

4. Edellisen kokouksen muistio 

 
Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 8.1.2018: 
 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=89001731  

 

5. EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset kirjastopalvelimen käyttöön 
 

CSC tulee sulkemaan suoran tietokantayhteyden viimeistään 24.5.2018. Bjarne Beckmann esittelee ratkai-
suvaihtoehdot. 
 
Esitys: esitellään yleiskokoukselle ratkaisumalli, ja sen karkea kustannusarvio 
 
Keskustelu: 
 
Päätös: 
 

6. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne 

https://connect.funet.fi/kk_kokous
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=89001731
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Kirjastojärjestelmäyhteistyösopimus on käytännössä purkautunut. Sen päävastuullinen, Aalto-yliopiston 
on ilmoittautunut irtautuvansa sopimuksesta 1.3.2018. Myös lukuisat muut kirjastot ovat ilmoittaneet ir-
tautuvansa, eikä uutta päävastuullista ole tiettävästi valittu. Tilalle on muodostumassa kaksi järjestelmän 
hankintaryhmittymää, joista toinen on ilmoittanut tavoittelevansa Software as a Service (SaasS) –tyyppistä 
kaupallista pilvipalveluratkaisua, ja toinen avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ratkaisua, jossa siinäkin yllä-
pito olisi ulkoistettu. 
  
Esitys: Todetaan tilanne. 
 
Keskustelu: 
 
Päätös: 
 

7. Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 ja 7 osalta. 

Ohjausryhmän asettaman pienryhmän laatimaa luonnosta ei hyväksytty ylimääräisessä yleiskokouksessa 
17.1.2018. Sen sijaan kokous päätti, että kysymys Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 
ja 7 osalta käsitellään uudelleen konsortion vuosikokouksessa 16.3.2018. Pienryhmä, johon kuuluvat kon-
sortion ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri, Minna-Liisa Kivinen ja Ari Muhonen, valmistelevat asiaa 
selvittämällä järjestelmä-hankinnan ryhmäytymistä ja AMKIT-konsortion kannan palvelinalustayhteistyön 
päättymiseen ja järjestelmänvaihdon aikatauluun. 
 
Esitys: Viedään luonnos konsortiosopimuksen muuttamisesta yleiskokoukselle. Muotoillaan konsortion 
purkautumishetken määrittely ottaen huomioon hankintayhteistyön kariutuminen ja nyt muotoutumassa 
olevat hankintaryhmittymät. 
 
Keskustelu: 
 
Päätös: 
 

8. Linnea2-konsortion vuosikokousasiat 16.3.2018 

Vuosikokouksen pitopaikaksi on varattu kello 12 – 15 Hankenin istuntosali osoitteessa Arkadiankatu 22. 
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin. 
 
Konsortion sääntöjen mukaan ohjausryhmä valmistelee asiat yleiskokoukselle. Nyt ajankohtaiset vuosiko-
kousasiat ovat: 

 ohjausryhmän jäsenten valinta 

 Kansalliskirjaston järjestelmän toiminnasta ja yhteisten kustannusten jakautumisesta laatiman ra-
portin käsittely 

 ohjausryhmän edellisestä toimintavuodesta antaman selostuksen käsittely 
 
 
Esitys: Ohjausryhmä päättää yleiskokouksen 16.3. asialistalle otettavat asiat ja valmistellaan esitykset yleis-
kokoukselle 
 
Keskustelu: 
 
Päätös: 
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9. Tiedotusasiat 

 

10. Muut mahdolliset asiat 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 


