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Liite 7: Palvelun hinnoittelu ja laskutus
1. Maksullisen palvelun kuvaus
Tämän sopimuksen puitteissa tarjottava palvelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön
(OKM) rahoittamaan Finna-palveluun. Rahoitus ei kata opetus- ja kulttuuriministeriön
Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen ulkopuolelle kuuluvien organisaatioiden
aiheuttamia kuluja. Finna-palvelu on riippuvainen eduskunnan OKM:lle myöntämästä
rahoituksesta. OKM:n keskitetyn rahoituksen ulkopuolisten Finna-konsortion jäsenten
palvelumaksut eivät riitä kattamaan Finna-palvelun tuottamista mikäli ministeriön
rahoitus vähenee merkittävästi. Tällaisessa tilanteessa toimitaan Palvelusopimuksen
kohdan 5 (Kustannukset) mukaan.
Kansalliskirjaston tarjoama maksullinen Finna-palvelu ei kata palvelinympäristön
kapasiteetin kasvattamista ja siitä mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia.
Kansalliskirjasto kuitenkin hallinnoi palvelinympäristöön liittyvää palveluketjua ja
tarvittaessa neuvottelee konsortion jäsenen poikkeavista palvelinympäristön
kapasiteettitarpeista ylläpitäjän kanssa.
Kansalliskirjaston tarjoamaan Finna-palveluun ei kuulu kolmannen osapuolen tarjoamaa
linkityspalvelua eikä keskitettyä indeksiä, eikä Kansalliskirjasto neuvottele niistä
palveluntarjoajan kanssa konsortion jäsenen puolesta. Keskitetyn indeksin ja
linkityspalvelun käyttöönottoon ja käyttöön Finnassa Kansalliskirjasto tarjoaa tukea
tämän liitteen kohdan 5 (Maksujen erittely) mukaisesti.

2. Palvelumaksut
Konsortion jäsenen maksu Finnaan liittymisestä on yhteensä XXXX,00 euroa (+ alv X
%).
Konsortion jäsenen vuotuinen ylläpitomaksu Finna-palvelusta on XXXX,00 euroa (+ alv
X %).
Palvelumaksut on eritelty kohdassa 5 Maksujen erittely.
Konsortion jäsen voi tilata Kansalliskirjastolta yllä mainittuihin liittymismaksuun ja
ylläpitomaksuun kuulumattomia lisätöitä erikseen kirjallisesti. Lisätöiden hinta on XXX
€/htp (+ alv XX %).

3. Laskutus
Kansalliskirjasto laskuttaa liittymismaksun kahdessa yhtä suuressa erässä. Kansalliskirjasto
voi laskuttaa ensimmäisen erän heti palvelusopimuksen solmimisen jälkeen ja toisen erän
ennen saman vuoden loppua.
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Kansalliskirjasto voi laskuttaa liittymismaksun heti palvelusopimuksen solmimisen
jälkeen.
Kansalliskirjasto laskuttaa vuotuisen ylläpitomaksun kerran vuodessa liittymisvuotta
seuraavan vuoden alusta alkaen.
Kansalliskirjasto laskuttaa mahdolliset lisätyöt neljännesvuosittain jälkikäteen
toteutuneiden työtuntien mukaan.
Maksuehto 30 päivää netto laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei maksa oikein laskutettua
maksua viimeistään eräpäivänä, Kansalliskirjastolla on oikeus periä viivästyskorkoa
korkolain perusteella. Korkoa peritään korkolain mukaisesti ilmoitetun, viivästysaikana
voimassa olevan korkotason mukaisesti.

4. Asiakkaan laskutustiedot
Maksajan nimi: xxx
Y-tunnus:
xxx
Sähköisen laskutuksen tiedot:
xxxxxxxxxxxxxx
Jos laskutustiedoissa tapahtuu muutoksia, asiakas on velvollinen ilmoittamaan voimassa
olevat tiedot Kansalliskirjastolle viipymättä.
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5. Maksujen erittely (Täytetään liittymisneuvottelujen aikana)
Liittymismaksu (Valitaan yksi)
Paketti
ý KEVYT

o PERUS

o RÄÄTÄLI

Kuvaus

Edellytykset

Hinta
(+ alv X %)

Sisältää
• aineiston haravoinnin yhdestä
tietolähteestä standardirajapinnan kautta
testipalvelimelle palvelusopimuksessa
määritellyin edellytyksin ja vastuin
• aineiston testauksen
• aineiston julkaisun Finna.fi:ssä
• konsortion jäsenille suunnatut yhteiset
koulutukset, neuvonnan ja tuen
Kansalliskirjaston tarjoamien palvelukanavien kautta
• Palvelun yhteisessä kehityksessä ja
markkinoinnissa mukana olemisen

•

Standardien
mukaiset
rajapinnat,
metadata ja
aineistot

xx €

•

Yksi tietolähde*

•

Vähän
palvelinkapasiteettiä
vaativa aineisto
ja/tai rajapinta**

•

Ei erityistarpeita

Sisältää KEVYT-paketin lisäksi

•

Standardien
mukaiset
rajapinnat,
metadata ja
aineistot

•

Yksi tai useampi
tietolähde*

•

Maltillisesti
palvelinkapasiteettiä
vaativa aineisto
ja/tai rajapinta*

•

Pientä räätälöintiä
vaativa liittyminen.

•

oman näkymän rakentamiseen liittyvän
tuen ja testauksen

•

JA/TAI organisaatiokohtaisten
toiminnallisuuksien käyttöönottamisen

•

JA/TAI useamman standardin
mukaisen tietolähteen

Sisältää KEVYT ja PERUS -pakettien lisäksi
• Finnan räätälöintiä
•

Käytettävyyssuunnittelua

•

Teknistä konsultointia

xx €

• Standardien mukaiset xx €
rajapinnat, metadata
ja aineistot
• Yksi tai useampi
tietolähde
• Paljon
palvelinkapasiteettiä
vaativa aineisto ja/tai
rajapinta**
• Räätälöintiä vaativa
liittyminen

* Tietolähteenä Finnaan jo integroitu järjestelmä ja siirtoformaatti.
**Aineiston ja rajapinnan tuomat kapasiteettivaatimukset arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Vaativammat tapaukset
saattavat vaikuttaa myös vuosimaksuun korottavasti. Vaihtoehtoisesti asiakas maksaa aineistonsa ja/tai rajapintansa
vaatimasta ylimääräisestä palvelinkapasiteetista suoraan palvelimen ylläpitäjälle.
Liittymisvaiheessa sovitut lisätyöt (Lasketaan yhteen liittymismaksun kanssa kohdassa 2 Palvelumaksut)
Työ

Kuvaus

Huomautukset

Hinta
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o Keskitetyn
indeksin ja
linkityspalvelun
käyttöönotto

Sisältää keskitetyn indeksin ja linkityspalvelun
käyttöönottoon Finnassa liittyvän tuen ja
neuvonnan.

o xx

xx
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Kansalliskirjasto ei sovi Xxx €
keskitetystä indeksistä ja
linkityspalvelusta ko.
palveluntarjoajan kanssa
konsortion jäsenen
puolesta.
Xxx €

Ylläpitomaksu (Valitaan yksi)
Maksuluokat
o PERUS

Kuvaus

Huomautukset

Hinta
(+ alv X %)

Sisältää

Liittymisryhmille
KEVYT ja PERUS

xx €/v

Liittymisryhmälle
RÄÄTÄLI
Ylläpito edellyttää
vuosittaista teknistä
työtä ja mahdollisesti
uusien ominaisuuksien
keskitettyä ylläpitoa

xx €/v

•

o RÄÄTÄLI

Palvelusopimuksen ja sen liitteiden
mukainen palvelu:
o palvelun ylläpito ja ylläpidon
edellyttämä kehittäminen
o säännölliset verkostotapaamiset
o Raportointi

Sisältää
• Palvelusopimuksen ja sen liitteiden
mukainen palvelu:
o palvelun ylläpito ja ylläpidon
edellyttämä kehittäminen
o säännölliset
verkostotapaamiset
o Raportointi
• Vuosittaista teknistä työtä JA/TAI
uusien ominaisuuksien keskitettyä
ylläpitoa

6. Hinnanmuutokset
Hinta on kiinteä 12 kuukautta sopimuskauden alusta lähtien.
Kansalliskirjastolla on oikeus sopimuskauden aikana muuttaa hintaa palvelun yleistä
kustannuskehitystä vastaavasti. Kansalliskirjaston on toimitettava hinnanmuutosehdotus
kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.
Hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sopimuskauden
alusta tai edellisestä Kansalliskirjaston aloitteesta tehdystä hinnanmuutoksesta.
Kansalliskirjaston on esitettävä konsortion jäsenelle asianmukainen ja perusteltu selvitys
kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.
Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, sopijapuolilla on oikeus irtisanoa
hankintasopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on
tehtävä kirjallisesti ennen uusien hintojen voimaantuloa. Irtisanomisaikana noudatetaan
hintoja, jotka olivat voimassa ennen hinnanmuutosehdotuksen tekemistä.

