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Melindan palvelusopimus - muutokset
 Tietosuojaliite
 hyväksytty kommenttikierroksen jälkeen Tiedonhallinnan oryssa 28.11.2018

 Muutossopimus
 Uudet liitteet
 Tietosuojaliite
 CCO-lisenssiehdot

 Esitys:
 Pieniä tekstimuutoksia
 Sopimuksen muuttamisen ehtojen yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen
mm. Finna-palvelusopimuksen kanssa

 Uudet sopimukset
 Asteri-tiedontuottajien sopimus (laajennettu versio Melindapalvelusopimuksesta)
 Muille uusille sopimuskumppaneille muutokset viety suoraan
Palvelusopimukseen
 Joillekin organisaatioille rajapintaliite
 OKM:n ulkopuolisille tulossa hinnoitteluliite
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Muutossopimuksen tekstimuutoksia










Sopijaosapuoli: Kirjasto -> Organisaatio
Muutos myös yleisellä tasolla tekstissä, esim.”Metatietovarannolla
tarkoitetaan tämän sopimuksen solmineiden kirjastojen organisaatioiden
yhteistä kansallista metatiedon työskentely- ja toimintaympäristöä. […]”
Ajantasaiset yhteyshenkilöiden tiedot
Muutetuissa määritelmissä huomioitu auktoriteettitiedot, Violan tulo
Melindaan, KK:n asiakastietojärjestelmän tilanne ja erillinen CC0-liite
Sopimuksen taustaa ja kohdetta hieman ajantasaistettu (kansallinen
metatietovaranto ei ole enää uusi asia)
Ohjeistus ja yhteistyön koordinointi ajantasaistettu
Asiakastietojen ylläpito: organisaatioilla ei tällä hetkellä suoraa pääsyä KK:n
asiakastietojärjestelmään
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Tekstimuutoksia: Auktoriteettituotantoon
liittyvät muutokset määritelmissä







Metatiedolla tarkoitetaan tiedon kontekstia, sisältöä ja/tai rakennetta sekä niiden hallintaa
ja käsittelyä kuvaavaa tietoa. Tätä tietoa voidaan käyttää mm. aineiston hakuun,
paikallistamiseen ja tunnistamiseen. Myös auktoriteetit ovat metatietoa.
Kuvailulla tarkoitetaan kuvailun kohteen identifiointia, bibliografista kuvailua,
sisällönkuvailua ja auktoriteettivalvontaa ja -tuotantoa. Kuvailun tehtävä on mahdollistaa
halutun aineiston löytäminen, identifiointi, valinta, paikantaminen ja käyttöön saaminen.
Kuvailussa käytetään kansainvälisiä ja näihin perustuvia kansallisia standardeja, jotka
takaavat metatietojen yhteensopivuuden eri järjestelmissä.
Auktoriteetilla tarkoitetaan termin tai nimen standardoitua, yhtenäistä muotoa. Yhdelle
asialle on yksi hakumuoto tai useita hyväksyttyjä muotoja yhteenlinkitettynä. Auktoriteetti
tallennetaan erilliseen tietueeseen, jossa on nimen tai termin ohjeellinen muoto sekä
mahdolliset viittaukset ja lisätiedot. Auktoriteettien näyttämisessä ja vaihdossa
huomioidaan tietosuojalainsäädäntö teknisiä menetelmiä käyttäen. Auktoriteetteja
tuotetaan metatietovarannon yhteydessä toimivassa tietokannassa, joka mahdollistaa
auktoriteettien keskitetyn kansallisen tuotannon ja hyödyntämisen sekä kansallisen ja
kansainvälisen vaihdettavuuden muiden organisaatioiden kanssa. KirjastoOrganisaatio ei
tuota auktoriteetteja, ellei siitä ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sovittu.
Vain Asteri-tiedontuottajille: Toimijakuvailulla tarkoitetaan henkilöiden ja yhteisöjen
kuvailua auktoriteettitietueissa. Henkilö tarkoittaa todellista henkilöä tai todellisen henkilön
(yksin tai yhdessä yhden tai useamman muun henkilön kanssa) luomaa identiteettiä.
Yhteisö viittaa organisaatioon tai ryhmään henkilöitä, jotka tunnetaan tietyllä nimellä ja
jotka toimivat tai voivat toimia yhtenä kokonaisuutena.
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Tekstimuutoksia: Ohjeistus ja yhteistyön
koordinointi
7.2 Metatietovarantoa koskeva ohjeistus ja yhteistyön
koordinointi
Kansalliskirjasto ylläpitää yhteistyössä kirjastojen
organisaatioiden kanssa kuvailu-, luettelointi- ja teknisiä
ohjeita verkossa ja tiedottaa niiden muutoksista.

[Vain Asteri-tiedontuottajille:] Kansalliskirjasto antaa ohjeet
toimijakuvailusta.
Kansalliskirjasto koordinoi kirjastojen organisaatioiden
yhteistyöverkostoa, joka tavoitteena on edistää kuvailun
yhteismitallisuutta.
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Sopimuksen muuttaminen


Esitys: Yksinkertaistetaan Sopimuksen muuttamisen ehtoja, kohta 18:n
muotoilu myös Finnan palvelusopimuksessa.



18. Sopimuksen muuttaminen
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain molempien sopijaosapuolten
asianmukaisesti allekirjoittamalla asiakirjalla. lukuun ottamatta tilanteita,
joissa alla kuvatun menettelyn mukaisesti sopimukseen lisätään uusi
sopimusta täydentävä liite tai olemassa olevaa liitettä muutetaan:
Kansalliskirjasto tiedottaa Kirjastolle uudesta liitteestä tai liitteen
muutoksesta, jonka jälkeen kirjastot voivat kommentoida liitettä tai liitteen
muutosta Kansalliskirjaston asettamassa määräajassa. Tämän jälkeen
Kansalliskirjasto vie liitteen ohjausryhmän hyväksyttäväksi. Ohjausryhmän
hyväksyttyä liitteen tai liitteen muutoksen Kansalliskirjasto ilmoittaa asiasta
kirjallisesti Kirjaston sopimusyhteyshenkilölle ja liite tulee voimaan
Kansalliskirjaston asettamassa kohtuullisessa määräajassa. Selvyyden
vuoksi todetaan, että kirjastolla on kohdan 17 mukainen irtisanomisoikeus
muutostilanteessa.
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Muutos myös seuraaviin sopimuksen
muuttamiseen liittyviin pykäliin


7.6. Sopimusta täydentävistä liitteistä ilmoittaminen
Kansalliskirjasto ilmoittaa Kirjastolle tähän sopimuksen lisättävistä sopimusta täydentävistä
liitteistä ja liitteiden muutoksista ja tiedottaa Kirjastolle kunkin liitteen sisällöstä ja merkityksestä.
Liitteiden lisääminen ja liitteiden muuttaminen on kuvattu kohdassa 18.



17. Sopimuksen voimassaolo ja uudistaminen
Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen asianmukaisesti
allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Kummallakin sopijaosapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden
irtisanomisajalla. Sekä Kansalliskirjastolla että Kirjastolla Organisaatiolla on oikeus irtisanoa
sopimus kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla, mikäli kohdan kuusi viimeisen kappaleen
mukaisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen.
Mikäli Kirjasto ei hyväksy kohdan 18 mukaista liitteellä tehtyä sopimusmuutosta, Kirjastolla on
oikeus ennen muutoksen voimaantuloa irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Irtisanominen
on tehtävä kirjallisesti Kansalliskirjaston sopimusyhteyshenkilölle.

Sopimus voidaan myös purkaa kohdan 13 mukaisesti.
Sopimuksen päättymisestä huolimatta metatietovarantoon tallennettu metatieto jää pysyvästi
metatietovarantoon osallistuvien kirjastojen organisaatioiden ja Kansalliskirjaston käytettäväksi
samoin ehdoin kuin tämän sopimuksen voimassa ollessa.
Sopimuksen päättymisestä huolimatta Kirjaston Organisaation käytössä ollut metatieto jää
pysyvästi Kirjaston Organisaation käytettäväksi samoin ehdoin kuin tämän sopimuksen voimassa
ollessa.
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Muutosten käsittely
 Tietosuojaliite hyväksytty 28.11.
 Muutossopimuksen käsittely Tiedonhallinnan oryssa
13.3.2019.
 Tämän jälkeen lyhyelle kommenttikierrokselle asiakkaille
 Hyväksyttäneen lopullisesti Tiedonhallinnan oryssa
toukokuussa 2019
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Asteri- ja ”Artiva”-tiedontuottajat
 Asteri-tiedontuottajien palvelusopimus
 Esttely Tiedonhallinnan ohjausryhmässä, kommenteille vain
Asteri-tiedontuottajille
 Sama aikataulu kuin Muutossopimuksella

 Pelkästään Arton syöttölomaketta käyttäville tallentajille
tulossa kevennetty sopimus.
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Kiitos!
lassi.lager@helsinki.fi
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