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Liite 6a: Keskitetty indeksi 

1. Tausta 

Tämä liite koskee niitä opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn 
rahoituksen piirissä olevia Finna-konsortioon kuuluvia korkeakoulukirjastoja, jotka ottavat 
käyttöön osana Finna-palvelua tarjottavan keskitetyn indeksin omaa paikallista Finna-
näkymäänsä tai -näkymiään varten ja jotka käyttävät tätä tarkoitusta varten liitteessä 5 
tarkoitettua SFX-linkityspalvelua. Sopimuksen solmimishetkellä keskitetty indeksi on Central 
Discovery Index eli CDI (jatkossa Indeksi), joka on hankittu Kansalliskirjaston ja Ex Libris A 
Proquest Companyn (Järjestelmätoimittaja) välisellä sopimuksella ja jonka Kansalliskirjasto on 
rekisteröinyt Järjestelmätoimittajan kanssa Kansalliskirjaston nimiin. Järjestelmätoimittaja ei ole 
Finnan palvelusopimuksen kohdassa 2 (Määritelmät) tarkoitettu alihankkija.  

Indeksi on kansainvälinen tietovaranto, johon on haravoitu aineistotietueita erilaisilta 
kustantajilta ja aggregoijilta. Tietueet kuvailevat pääosin tieteellistä aineistoa, kuten tieteellisiä 
artikkeleita ja e-kirjoja, mutta myös muita aineistoja, kuten konferenssijulkaisuja ja 
sanomalehtiartikkeleita. Metatiedon lisäksi tietueisiin voi sisältyä tiivistelmiä ja joissain 
tapauksissa kokotekstejä. Indeksiin indeksoituja kokotekstejä on mahdollista hyödyntää vain 
tiedonhaussa. 

2. Liitteen kohde 

Kansalliskirjasto sitoutuu toimittamaan Indeksiin liittyvän palvelun tämän liitteen mukaisilla 
ehdoilla opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piirissä 
olevalle Finna-konsortioon kuuluvalle korkeakoulukirjastolle, joka käyttää Indeksiä yhtä tai 
useampaa Finna-näkymäänsä varten ja joka käyttää tätä tarkoitusta varten liitteessä 5 
tarkoitettua SFX-linkityspalvelua. Nämä ehdot täyttävä, Indeksiä käyttävä konsortion jäsen 
sitoutuu täyttämään sille tässä liitteessä asetetut velvoitteet. Indeksi tarjotaan osana Finna-
palvelua niin kauan kuin Kansalliskirjastolla on siitä voimassa oleva sopimus 
Järjestelmätoimittajan kanssa. 

3. Kansalliskirjaston velvoitteet 

3.1  Kansalliskirjasto tarjoaa tukea Indeksin käyttöönotossa. Kansalliskirjasto on yhteydessä 
Järjestelmätoimittajaan, jotta Indeksin käyttöönottavalle konsortion jäsenelle saadaan 
oma instanssi Indeksistä ja tarvittavat tiedot sen aktivoimiseksi ja käyttämiseksi. 

3.2 Kansalliskirjasto antaa konsortion jäsenelle pääsyn viestintäkanaviin, jossa 
Järjestelmätoimittaja välittää tietoa Indeksi-palvelun muutoksista, aineistojen 
kartunnasta ja kattavuudesta. 
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3.3 Kansalliskirjasto tarjoaa ohjeet ja tukea Indeksin käyttöön ja tukea Indeksiin liittyvissä 
ongelmatilanteissa Finnan palvelusopimuksen Liitteen 3 (Palvelun kuvaus ja 
palvelutaso) kohdassa 8 (Tiedottamiskäytännöt) kuvattuja yhteydenpitokanavia 
hyödyntäen. Kansalliskirjasto tarjoaa myös tiedot Järjestelmätoimittajan ylläpitämistä 
ohjeista.  

3.4 Kansalliskirjasto hallinnoi Järjestelmätoimittajan kanssa solmittua sopimusta Indeksistä. 

4. Konsortion jäsenen velvoitteet 

4.1 Konsortion jäsen on vastuussa Indeksin aineistojen aktivoinneista siten, että aineistot 
ovat löydettävissä Finnassa jäsenen tarpeita vastaavilla tavoilla, ja siitä, että aktivoinnit 
vastaavat Järjestelmätoimittajan ylläpitämiä Indeksin ohjeita ja sääntöjä. Jäsenen tulee itse 
varmistua siitä, että oikeus aktivointiin on olemassa. 

 
4.2 Konsortion jäsen ei saa jakaa Indeksin hallintaan oikeuttavia käyttäjätunnuksia tai muuta 

tietoa oman organisaation ulkopuolisille tahoille. 
 
4.3 Konsortion jäsen noudattaa Kansalliskirjaston ja Järjestelmätoimittajan antamia Indeksin 

käyttöön ja ylläpitoon liittyviä ohjeita. 

 

 

 

  

 

 

 


