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1. Viiden yliopistokirjaston kanssa käydyt 

keskustelut palvelusopimuksesta

 Helsingin yliopiston kirjasto / Helka-kirjastot, Lappeenrannan 

tiedekirjasto, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto, 

Tampereen yliopiston kirjasto, Turun yliopiston kirjasto ja 

Kansalliskirjasto ovat keskustelleet Finnan

palvelusopimuksesta 31.3. ja 12.5.2016.

 Keskustelujen aihe: 1.1.2015 voimaan tullut palvelusopimus ja 

sen ongelmakohdat.

 Keskeisenä ongelmana sopimuskohdat, jotka mahdollistavat 

liitteiden lisäämisen sopimukseen.

 Tavoite: Ongelmien ratkaiseminen niin, että kirjastot pääsevät 

Finnan kanssa tuotantoon.
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2. Suunnitelma väliaikaisista sopimusratkaisuista 

 Yksi Kansalliskirjaston ratkaisuehdotuksista: ko. kirjastot 

solmivat Kansalliskirjaston kanssa määräaikaisen 

palvelusopimuksen 31.12.2018 loppuun asti.

 Sopimuksessa on muutettu vain liitteiden lisäämistä koskevat 

kohdat. Muutoin sisältö on sama kuin 1.1.2015 voimaan 

tulleessa palvelusopimuksessa.

 Todennäköisesti myös joidenkin yleisten kirjastojen kanssa on 

tarvetta nykyisestä sopimuksesta poikkeaviin kohtiin.

 Kansalliskirjaston ehdotus: Myös tällaisiin nopeasti ratkaistaviin 

poikkeaviin tarpeisiin määräaikainen palvelusopimus kunnes 

koko konsortiolle on laadittu uusi, yhteinen sopimusmalli.
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3. Koko konsortiota koskevien 

sopimusuudistusten alustava aikataulu

 Uudistusprosessissa huomioitavaa

 Finnaan liittyvien organisaatioiden suuri (kasvava) lukumäärä 

→ sopimusten käsittelyyn tarvittavat resurssit ja 

kustannustehokkuus.

 Sopimuskumppanien yhdenvertainen kohtelu.

Lisäksi

 Organisaatioiden erityispiirteet: yksi sopimus ei välttämättä 

vastaa kaikkien tarpeisiin.

 Oikein kohdentuva ja kattava viestintä sopimusuudistuksista, 

jotta sopimuskumppaneilla on mahdollisuus reagoida oikeaan 

aikaan uudistuksiin.

 Mahdolliset uudet hyväksymis- ja allekirjoitusmenetelmät



KANSALLISKIRJASTO

Taustaa: Finnan palvelusopimukset 2011–2015

Pilotti

2011

Tuotanto-

versio 1.0

2013

Liitteet:

CC0 & SLA

2015

• 10 kpl

• Määritteli

pilotointi-

vaiheen

vastuut

• 55 kpl

• Tuotantoon

siirtymisen

edellytys

• Sisälsi 2014 

alkaen

metadatan

CC0-ehdon

• 31.12.2015 

92 sopimusta

• Liitteinä CC0 

ja 

palvelutaso.

• Liitteiden

lisäys-

mahdollisuus
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!!

Ehdotus: Finnan palvelusopimukset 2016–2020

Määrä-

aikainen

2016

Toistaiseksi

voimassa

oleva

Finna

€

2017

Toistaiseksi

voimassa

oleva

Finna

A/B/C

2018/2019

EHDOTUS

• Vähintään 5 

kpl

• Poistettu

liitteiden

lisäys-

mahdollisuus

• Mahd. muut

tarkennukset

TULOSSA

• N. 3–10 kpl

• Maksullinen, 

OKM:n

ulkopuolisille

• Osa pysyvää

sopimus-

pakettia

• Toistaiseksi

voimassa

oleva

SELVITETTÄVÄ

• Yli 300 kpl

• Toistaiseksi

voimassa

oleva

• Mahdollisuus

segmentoida

• Olennaista

tarpeiden

ennakointi!

!
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4. CC0-suomennoksen aiheuttamat 

muutostarpeet

 Finnan palvelukonsepti edellyttää CC0-lisenssiä metadatalle.

 Finna.fi:n sisältämä kuvailutieto on avattu CC0-lisenssillä 

hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta.

 Nykyinen palvelusopimuksen CC0-liitteen päivitystarve

 Nykyinen liite sisältää suomennoksen luonnoksen, joka eroaa 

sanamuodoiltaan lopullisesta, virallisesta suomennoksesta. 

 Ei sisällöllisiä muutoksia!

 Liitteen päivitysehdotus

 Voimassa oleviin 1.1. 2015 jälkeen solmittuihin sopimuksiin 

sopimusliitteiden muutosprosessin mukaisesti.

 Väliaikaisiin sopimuksiin CC0-liitteeseen virallinen suomennos.
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Kiitos!

maria.virtanen@helsinki.fi


