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Finnan metatieto 

 On tekstimuotoista kuvailutietoa arkistojen, kirjastojen ja 

museoiden aineistoista… 

 …ei siis organisaatioiden verkkosivuilla olevia digitaalisia 

sisältöjä (kuvat, lehdet jne.) tai näiden Finnassa näytettäviä 

esikatselukuvia/kansikuvia 
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Miksi avoin metatieto ja CC0 Finnaan? 

 Finnan lähtökohtana on ollut metatiedon yhteiskäyttöisyys esim. 

eri näkymien välillä 

 Metatiedon avaaminen teknisesti edellyttää selkeän lisenssin 

sopimuksellisesti 

 CC0 on avoimin ja selkein lisenssi ja kv-yhdenmukainen mm. 

Europeanan kanssa 

 Julkishallinnon suositusluonnos tukee CC-BY:tä tai CC0:aa 
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Kommenttikierroksesta 1/2 

 Käynnissä kommenttikierros CC0-lisenssin käyttöönotosta 

Finnan kuvailutiedoille 

 Kaikki arkistot, kirjastot ja museot voivat kommentoida 

Kansalliskirjaston esitystä viim. 13.11. 

 Kommenttien perusteella Kansalliskirjasto tekee 

päätösesityksen, joka mm. käsitellään OKM:n KDK-

hallinnointielimissä 
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Kommenttikierroksesta 2/2 

 Avoimeen metatiedon sitoudutaan Finnan palvelusopimuksessa 

 Tavoitteena saada sopimuksellisesti CC0:n alle 2014 alusta ja 

avata teknisesti 2014 aikana. 

 Lisätietoa: https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto  

 

 

https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto


Sopimus Finlandiasta 
allekirjoitusvaiheessa.  
Suomen merimuseo 
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CC0:n ja avoimen metatiedon vaikutuksia 1/2 

 Edellyttää, että organisaatio luopuu kaikista oikeuksista, jotka 

mahdollisesti sisältyvät metatietoon… 

 …jonka jälkeen kuka tahansa voi millä tahansa tavoilla käyttää 

metatietoa… 

 …myös organisaatio, joka on aineistot avannut! 
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CC0:n ja avoimen metatiedon vaikutuksia 2/2 

 Mahdollistaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden metatietoihin 

perustuvien uusien palveluiden ja sovellusten tekemisen ja eri 

lähteistä tulevan datan yhdistämisen… 

 … eli avaaminen lisää digitaalisten sisältöjen näkyvyyttä ja 

käyttöä… 

 … ja mahdollistaa sen, että niitä voidaan käyttää myös ilman 

Finnaakin! 

 

 

 



Iloinen seurue.  
Massys, Jan, mukaan. 
Sinebrychoffin taidemuseo 
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Ongelmia? 

 BTJ:n ja yleisten kirjastojen sopimukset estivät aikaisemmin 

CC0-julkaisemisen. 

 Yleisten kirjastojen työvaliokunnan kokouksen 11.9. mukaan 

tämän vuoden syyskuun alusta yleisten kirjastojen BTJ:ltä 

ostamat kuvailutiedot ovat taannehtivasti avoimia. 

 …tämän ei siis enää pitäisi olla ongelma! 

 

http://www.kirjastot.fi/neuvosto/tyovaliokunta/muistiot/1_2013
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Muita ongelmia? 

 Kirjastot hankkivat e-kirjoja kv. kustantajilta/välittäjiltä 

 Näitä koskevissa sopimuksissa kuvailutietojen käyttöä ei 

välttämättä ole määritelty tai se voi olla rajattua. 

 Kirjastojen tulee selvittää näidenkin kuvailutietojen 

mahdolliset rajoitukset 
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… ja alustavia ratkaisumahdollisuuksia 

Mikäli kv-kustantajan kuvailutietoa ei ole mahdollista lisensioida 

CC0:n alle: 

 Metatietoon pitää liittää tieto siitä, että metatietoon sisältyy 

rajoituksia… 

 …jolloin tämä voitaisiin sulkea pois Finnan metatietoa 

tarjoavasta rajapinnasta. 

 

 Nämä ovat siis yksittäistapauksia, jotka käydään yksitellen 

Kansalliskirjaston ja Finnaan tulevan kirjaston kanssa lävitse. 
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CC0-kommenttikierros ja muu palaute 

 Kansalliskirjaston esitys ja kommentointiohjeet: 

https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto  

 

 Muita ideoita, näkemyksiä, kysymyksiä Finnaan ja avoimeen 

metatietoon liittyen: finna-posti@helsinki.fi. 

https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto


Sisäkuva taiteilijan kodista. 
Hammershøi, Vilhelm.  
Ateneumin taidemuseo 


