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Linnea2-ohjausryhmän kokous 

 
Aika 20.4.2018, klo 20:30 – 11:30 
 
Paikka Kokoushuone Pohto, Yliopistonkatu 1, Helsinki. 

 
Osallistumismahdollisuus myös etäyhteydellä 
 

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 
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. Ohjausryhmän järjestäytyminen: puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan 
 
Päätös: 
 

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Päätös: 
 

5. Edellisen kokouksen muistio 

 
Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 1.3.2018: 
 
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=89001731  
 
Päätös: 

  

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=89001731
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6. Linnea2-konsortion ylimääräinen kokous 27.4.2018 
 

Linnea2-konsortion vuosikokous 16.3.2018 päätti kutsua konsortion ylimääräisen kokouksen koolle 27.4. 
kello 13 - 16 Svenska Handelshögskolanin tiloihin jatkamaan kohdassa vuosikokouksen pöytäkirjassa 
kohdassa 7 tarkoitettujen asioitten käsittelyä. Nämä asiat, EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset kirjas-
topalvelimen käyttöön, ovat tämän kokouksen asialistalla myös kohdassa 7. 
 
Tietosuojauudistus edellyttää myös sopimusta henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän ja tietojen kä-
sittelijän välillä. Yleiskokouksessa käsiteltäneen myös tarvittavat sopimukset 
 
Esitys: Konsortion kokouksen 27.4.2018 asialistalle otetaan kohtien 7 ja 8 asiat. 
 
Keskustelu: 
 
Päätös: 
 
 

7. Suorien tietokantakyselyitten korvaaminen ns. hyppypalvelimen avulla 
 

Keskusteluissa CSC:n kanssa on päästy vuosikokouksessa esitetyn jälkeen kuitenkin ratkaisuun, jossa 
CSC tarjoaa meille Windows-palvelinta hyppypalvelimeksi. Tässä ratkaisussa voidaan käyttää kyselyasiak-
kaana myös Microsoftin Accessia. Bjarne Beckmann / Ari Ahlqvist esittelee. 
 
Esitys: Esitetään konsortion koukselle hyväksyttäväksi tämä ratkaisu ja sen kustannukset. 
 
Keskustelu: 
 
Päätös: 

 
 

8. EU:n tietosuojauudistuksen myötä tarvittavat henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset 
 

Kun EU:n uutta tietosuoja-asetusta aletaan 25.5.2018 lukien soveltaa, tulee rekisterinpitäjän ja henkilötie-
tojen käsittelijän välillä olla sovittu henkilötietojen käsittelystä asetuksen mukaisesti. Linnea2-konsortion 
kirjastojen Voyager-tietokannoissa on henkilötietoja sisältävät asiakasrekisterit lukuun ottamatta niitä eri-
tyistapauksia, joissa ei ole lainaustoimintoa käytössä. Virkailijoiden nimet ja käyttöoikeudet järjestelmässä 
muodostavat myös henkilörekisterin. 
 
Rekisterinitäjä on tässä tapauksessa ao. kirjasto/sen kehysorganisaatio. Henkilötietojen käsittelijöitä ovat 
ne tahot, joilla on mahdollisuus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta toimiessaan. Linnea2-
kirjastojen tapauksessa näitä tahoja ovat järjestelmän toimittaja Ex Libris, palvelinylläpitäjä CSC ja Kan-
salliskirjasto. Kaikilla näillä on pääsy tarvittaessa kaikille kirjastojärjestelmän käytössä oleville palvelimille 
ja tietokantoihin järjestelmien ylläpidon ja tuen toteuttamiseksi. 
 
Ex Libris on toimittanut kirjastoille allekirjoitettavaksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lisäyksen Lin-
nea2-konsortion solmimaan Voyager-sopimukseen. Kansalliskirjasto on konsortion ohjausryhmän pu-
heenjohtajan kanssa käynyt läpi CSC:n ehdottaman sopimuksen CSC:n ja kirjastojen väliseksi sopi-
mukseksi. Kansalliskirjaston ja kirjastojen välillä solmittavassa sopimuksessa voitaisiin pitkälti noudattaa 
tätä mallia. 
 
Esitys: Esitellään yleiskokoukselle tarvittavat sopimukset. 
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Keskustelu: 
 
Päätös: 
 
 

9. Tiedotusasiat 

 

10. Muut mahdolliset asiat 

 

11. Seuraavat kokoukset 

 

12. Kokouksen päättäminen 

 

 


