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1. Järjestelmäkehitysryhmä 2018 

 
Kokoukseen oli pyydetty mukaan Päivi Ylitalo-Kallio ja Hanna Saario, he ovat 2018 Amkit-
edustajat Finnan konsortioryhmässä. 
 

2. Kirjastojärjestelmän hankinta 
 

Taannoisen kyselyn pohjalta ollaan tekemässä analyysiä todennäköisimpien ryhmien jaon 
pohjaksi. 
 
Avoimen koodin järjestelmien puolella TIND ja KOHA ovat testauksessa, FOLIOsta tulee 
beta-versio 2018 lopulla. 
 
Projektiryhmä alkaa vaatimusmäärittelyjen tekemisen 2018 alussa. 
 

3. Tietoturva ja Voyager 
 

Hannu esitteli T3-järjestelmäkartoitusta, laitetaan siitä muokattu versio jakoon ja muokkaillaan 
yhdessä seuraavaan kokoukseen mennessä. 
 
Kartoitettiin lisää huomioitavia asioita: 

• EzProxy on shibboloitava, muuten näkyy henkilötietoja 

• Voyagerin inp-tiedostot, pääsy näihin pitää rajata tai tiedostoja on syytä poistaa 

• Finna: istunto voi jäädä auki yleisillä työasemilla 

• Theseus: Kansalliskirjasto on tekemässä tietosuojaselostetta 

• chat ja sähköposti: viesteihin sisältyy henkilötietoja, olisi määriteltävä miten tiedot 
hävitetään 

• lainaus- ja palautusautomaattien tunnelointia (stunnel.org) testataan alkuvuodesta 
 

 
CSC:n laatupalaverissa oli asiaa tietosuojasta. Voiko CSC tehdä vastaavan palvelun kuin 
tutkijan työpöytä meille: https://sui.csc.fi/web/guest 

 
Lainausautomaattien liikenne on suojaamaton, Turun yo:ssa Harri Toivonen on selvitellyt 
Mikro-Väylän kanssa stunnelia. Supa on toteuttanut yleisten kirjastojen puolella. Edellytyksenä 
CSC:n mukanaolo, ensin pitää palvelimen pää olla kunnossa. 

 
Muuta CSC-laatupalaverista 

https://sui.csc.fi/web/guest


• CSC muuttaa palvelinsalin 2019 aikana 

• SFX voidaan siirtää Linuxille, KK testailee, tulee lisää tilaa M9000:lle 
 
4. Theseus 

 
2018 vuoden kehittämissuunnitelma on hyväksytty. Rukkaset (+ Sinikka Luokkanen) 
kävivät Jyväskylässä keskustelemassa Theseuksen ylläpidosta, Arene on pyytänyt 
selvittämään ”muut mahdolliset palveluntarjoajat”, mahdollisesti pitäisi kilpailuttaa. Jyx2 
toteutetaan rajapintojen kautta, syöttö uusitaan ja pimeä arkisto mahdollistuisi. 
Theseuksessa on vanhempi DSpace-versio. 
 
Justus-Theseus -siirto toteutetaan 2018 loppuvuodesta. Kaikki amkit eivät ole mukana 
Justuksessa, jatkossakin kaksi lomaketta ylläpidossa. 

 
5. KDK/Finna 

 
Maaliskuussa on seuraava Finna-konsortioryhmän kokous.  
 
Kansalliskirjaston julkaisuarkistot siirretään PAS:iin, testit on jo menossa. 
Tiedostoformaateista on ollut puhetta, että PDF/A voisi olla jatkossa Theseuksen 
suositeltava tiedostomuoto. 
 

6. Seuraava kokous 
 

5.2.2018 klo 9.00 https://hill.webex.com/meet/jussi.karki 
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