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Kansalliskirjasto lyhyesti ja lukuina

 Kansalliskirjasto on Suomen suurin ja vanhin tieteellinen kirjasto sekä 

yksi Helsingin yliopiston suurimmista erillislaitoksista. 

 Vastaamme kansallisen julkaisuperintömme ja ainutlaatuisten 

kokoelmiemme kartuttamisesta, kuvailusta, säilyttämisestä ja käyttöön 

asettamisesta.

 Toimimme myös kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja 

kehittämisyksikkönä.

 Vastaamme kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 

annetussa laissa (1433/2007) mainituista tehtävistä. Talletamme 

yhteistyössä julkaisualan toimijoiden kanssa kotimaisen 

julkaisutuotannon tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön.



Kansalliskirjasto lyhyesti ja lukuina

Missale Aboense

ABC-kirja

Uuden Testamentin

suomenkielinen

käännös

Turun Akatemia perustetaan

Nimi vaihtuu

Kansalliskirjastoksi

Helsingin yliopisto ja sen

kirjasto perustetaan

1488 1543 1548 1640 19191828 2006

1828/45

Yliopisto muuttaa

Helsinkiin1828. Uusi

kirjasto avataan 1845

Aleksanterin-yliopiston

kirjasto



Kansalliskokoelma

Missale Aboense

(Lyypekki, 1488)
Mikael Wexionius, De 

prudentia… (Turku, 1642)

Uuno Kailas & Ola Forsberg, 

Aladdin, lampun prinssi (1928)



Slaavilainen kirjasto



Musiikkikirjasto ja Kansallinen Äänitearkisto



 Yksittäisiä käsikirjoituksia (teoksia, luentoja yms.)

 Henkilöarkistoja (kirjeenvaihtoa, käsikirjoituksia, biografica-aineisto, valokuvia 
ym.)

 Yhdistysten arkistoja (esim. osakunnat)

 Temaattisia arkistoja ja erityisiä käsikirjoituksia: esim. pergamenttifragmentit, 
etiopialaiset käsikirjoitukset…

 noin 3000 hyllymetriä

 noin 30 000 kuvaa

 noin 800 arkistonmuodostajaa

 Pääpaino tutkijoiden ja säveltäjien arkistoissa

 Vuosikartunta n. 30 hm (2018 n. 100 hm)

 Jokainen arkisto pyritään järjestämään

 Palveluosoite kk-ms@helsinki.fi

Arkisto

mailto:kk-ms@helsinki.fi


 A. E. Nordenskiöldin 

karttakokoelma

 Radziwiłłin perheen kirjasto

 Keskiaikaiset fragmentit

 Keskiaikaiset kopiokirjat

 Yksityisarkistot

Käsikirjoitus- ja erikoiskokoelmat

Taidehistorioitsija Johan Jakob Tikkasen (1857−1930) 

arkistot

Coll. 821 (1700-luvun postilla, kopiokirja)

Jean Sibeliuksen nuottikäsikirjoitukset



Käsikirjoitus- ja erikoiskokoelmat

 Arabica

 Armeniaca

 Caucasica

 Estonica

 Georgica

 Hebraica

 Lettonica

 Lithuanica

 Persica

 Russica

 Turcica



Aineistopolitiikka tänään

 Painotus humanistissa 

tieteissä:

 Historiatieteet

 Musiikintutkimus

 Taidehistoria

 Kirjallisuudentutkimus

 Filosofia

 Venäjän ja Itä-Euroopan 

tutkimus

 Painopistealueita täydentäen: 

 Tieteenhistoria

 Teologia ja kirkkohistoria

 Yhteiskuntatieteet

Hankintaehdotus

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/68192/lomake.html


Asiakaspalvelut

 Asiakkaina tutkijoita ja opiskelijoita

 Fennican julkaisut Erikoislukusaliin 

 Ennen vuotta 1900 painetut Erikoislukusaliin

 Kotilainoja myös yleiskokoelmasta

 90 % kokoelmista suljetuissa varastoissa

 Aineisto voidaan tilata verkossa

 Kaukolainat

 Ilmainen

Aukiolo

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/info/aukioloajat


Varattavat tutkijapaikat

 Kansalliskirjastossa on varattavissa seuraavat 

maksuttomat tutkijatilat:

 Eteläsalin tutkijapaikat (20 paikkaa)

 Pohjoissalin tutkijahyllyt (20 hyllyä)

 Slaavilaisen kirjaston tutkijapaikat (4 paikkaa)

 Kevään 2019 haku aukeaa joulukuussa, seuraa 

verkkosivuja ja somekanavia

 https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi/tutkimuks

en-ja-opetuksen-palvelut/varattavat-tutkijatilat

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi/tutkimuksen-ja-opetuksen-palvelut/varattavat-tutkijatilat


Kulttuuritoimintaa ja näyttelyjä

 Kansalliskirjasto järjestää näyttelyitä ja niihin liittyviä tapahtumia.

 1.3. - 22.12.2018 Kirjansidonnan helmiä Kansalliskirjastosta

 11.10.2018 - 11.1.2019 Musiikki - Sielun kieli. Richard Faltin (1835-1918)

 8.2.2019 – 22.12.2019 Nopista bitteihin –näyttely #nopistabitteihin

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/ajankohtaista/nayttelyt

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/ajankohtaista/nayttelyt


Asiakaspalvelut



Kansalliskirjasto lyhyesti ja lukuina

Rahoitus 2016 25,1 M €

Opetus- ja Kulttuuriministeriö 19,2 M€

Helsingin yliopisto 3,3 M€

Projektirahoitus (Ministeriöt, 

Säätiöt, Kunnat, EU)

1,8 M €

Liiketulo 0,8 M€

Rahoitusosuudet

76 % Valtio

13 % Yliopisto

7 % Muu ulkopuolinen

3 % Liiketoiminta



Kansalliskirjasto lyhyesti ja lukuina



Muistilista

 Kansalliskirjaston verkkosivut: www.kansalliskirjasto.fi

 Kokoelmahaku: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/collections/search

 Asiointi Kansalliskirjastossa: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi

 Yhteysosoite: kk-palvelu@helsinki.fi

 Somekanavat: Facebook Twitter Instagram

http://www.kansalliskirjasto.fi/
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/collections/search
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/asiointi
mailto:kk-palvelu@helsinki.fi
https://www.facebook.com/Kansalliskirjasto/
https://twitter.com/natlibfi
https://www.instagram.com/natlibfi/


http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Verkkokokoelmat : Digi

http://digi.kansalliskirjasto.fi/


Verkkokokoelmat : Digi

Apua Digin käyttöön

 Katso opasvideot

 Kirjautuminen Haka-

tunnuksin

 Haku aineistosta

 Haun tarkemmat rajaukset

 Hakutulosten käsittely

 Haku ja leikkeen teko

 Leikekirja

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles

https://www.youtube.com/watch?v=imjgZHk3Fdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BA5BGtnORgs
https://www.youtube.com/watch?v=bTt4zlipM-Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJLpM0RTOA
https://www.youtube.com/watch?v=hfVWJxD-PXc
https://www.youtube.com/watch?v=q1ahkJOvB2Q&index=3&list=PLwgL7HJKiz4wQytOQTc3bJbtw_JtDhIkd
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles


https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/selaa-kokoelmiamme/kokoelmia-ja-sisaltoja-verkossa

Verkkokokoelmat : Doria

Doriassa eri kokoelmia

 Aarteet-kokoelma sisältää digitoituja kirjoja, karttoja ja käsikirjoituksia

 Kansalaissota ja itsenäistyminen

 Kirjahistoria sisältää kolme kokoelmaa

 Kaunokirjallisuus ja lastenkirjat

 Arkkiveisut

 Kieliopit

 Klassikkokirjasto sisältää 1800-luvun sekä 1900-luvun alun klassisen 

suomalaisen kaunokirjallisuuden teosten digitaalisen kokoelman.

 Valikoima Suomea koskevaa tai suomalaisten kirjoittamaa maantiedettä ja 

matkailua käsittelevää kirjallisuutta 1600-luvulta 1900-luvun alkuun. 

 Nordenskiöldin karttakokoelma

 Pienpainate-kokoelmassa on digitoituja esitteitä, mainoksia, kuvastoja ja 

hinnastoja, opas- ja ohjekirjasia, tiedotteita ja muita pienimuotoisia painotuotteita. 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/selaa-kokoelmiamme/kokoelmia-ja-sisaltoja-verkossa
http://www.doria.fi/handle/10024/27199
http://www.doria.fi/handle/10024/111871
http://www.doria.fi/handle/10024/147664
http://www.doria.fi/handle/10024/144027
https://www.doria.fi/handle/10024/146959
http://www.doria.fi/handle/10024/88083
http://www.doria.fi/handle/10024/101127
https://www.doria.fi/handle/10024/97216
https://www.doria.fi/handle/10024/85119


http://www.doria.fi/raita

Verkkokokoelmat : Raita

http://www.doria.fi/raita


http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/

Verkkokokoelmat : Fenno-Ugrica

http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/


http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/

Verkkokokoelmat : Fragmenta Membranea

http://fragmenta.kansalliskirjasto.fi/


Vapaakappaletyöasemat

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto#palvelun-kuvaus-ja-ohjeet

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto#palvelun-kuvaus-ja-ohjeet


Vapaakappaletyöasemat

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto#palvelun-kuvaus-ja-ohjeet

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/vapaakappaletoimisto#palvelun-kuvaus-ja-ohjeet


http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/va/

Vapaakappaletyöasemat

http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/va/


Muistilista

 Kokoelmia verkossa: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/selaa-

kokoelmiamme/kokoelmia-ja-sisaltoja-verkossa

 Digitoimme nyt: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/digitoimme-nyt

 Digin ajantasaiset aineistot

 Sanomalehdet: https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles

 Aikakausilehdet: https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/selaa-kokoelmiamme/kokoelmia-ja-sisaltoja-verkossa
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/digitoimme-nyt
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles
https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/titles


Digitaalisten ihmistieteiden politiikka

 Digitaalisilla ihmistieteillä tarkoitetaan 1) laskennallisten metodien 

hyödyntämistä humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa sekä 2) digitaalisuuden ja digitaalisen kulttuurin 

tutkimusta.

 Kansalliskirjaston kontekstissa digitaaliset ihmistieteet (Digital 

Humanities) tarkoittaa tutkimukseen soveltuvien aineistojen, 

asiantuntijapalveluiden, infrastruktuurien kehittämistä ja 

tarjoamista yhteistyössä tiedeyhteisön ja muiden toimijoiden 

kanssa.

 DH-politiikka ja teesit

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/aineistot/kirjaston-politiikat#digital-humanities--politiikka


Digitaalisten ihmistieteiden politiikka

 DH-politiikan jalkauttamista Kansalliskirjaston omaan toimintaan. 

 Politiikassa mainittuja tavoitteita:
 Avataan tekijänoikeuksien alaisia ja tekijänoikeuksista vapaita digitoituja 

teksti- ja datamassoja konelukuisessa muodossa.

 Tarjotaan / avataan rajapintoja ja testataan niitä yhteistyössä tutkijoiden 
kanssa (Finna,Digi, Doria, metatietovarannot).

 Avataan verkkoarkisto ja muut e-vapaakappaleet soveltuvasti tutkijakäyttöön.

 Edistetään verkkoaineistojen keräämistä, arkistointia ja tutkimuskäyttöä 
koskevaa julkista keskustelua.

 Tarvittaessa hankitaan ulkopuolisten tuottamaa dataa tutkimusaineistoksi.

 Kansallisbibliografian avaaminen avoimena datana, joulukuu 
2017. 

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/suomen-kansallisbibliografia-julkaistu-avoimena-datana


Kansalliskirjasto ja avoin data

 Kansalliskirjaston itse tuottamaa dataa ja metadataa voivat 

kaikki hyödyntää vapaasti. Tarjoamme lukuisia tietovarantoja 

ja rajapintoja jotka on julkaistu avoimena datana cc0-

lisenssillä. Lisätiedot aineistoista ja niiden 

käyttömahdollisuuksista on koottu datakatalogiin.

 Kansallisbibliografia Fennican data on hyödynnettävissä 

useilla eri tavoilla. Fennican tietoja pääsee selaamaan 

avoimen datan päälle rakennetun käyttöliittymän avulla 

osoitteessa http://data.nationallibrary.fi/.

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/metadatan-muunto-ja-valityspalvelut/avoin-data

http://data.nationallibrary.fi/
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/metadatan-muunto-ja-valityspalvelut/avoin-data


Kansalliskirjasto ja avoin data

 Avoimen datan lähteet Kansalliskirjastossa

 Datakatalogi: http://data.nationallibrary.fi

 Linkitetty data: http://data.nationallibrary.fi/bib/me/CFENNI

 Datapaketit (Kokoteksti / metadata): 

https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/Data+sets

 API:t: https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/APIs

 Sanastopalvelut: http://finto.fi/fi/

http://data.nationallibrary.fi/
http://data.nationallibrary.fi/bib/me/CFENNI
https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/Data+sets
https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/APIs
http://finto.fi/fi/


Linkitetty Data

 Fennica on julkaistu avoimena datana CC0-lisenssillä, joka 

antaa mahdollisuuden sen vapaaseen hyödyntämiseen 

esimerkiksi sovelluksissa ja datan visualisoinneissa.

 http://data.nationallibrary.fi/bib/me/CFENNI

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/suomen-kansallisbibliografia-julkaistu-avoimena-datana

http://data.nationallibrary.fi/bib/me/CFENNI
https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/suomen-kansallisbibliografia-julkaistu-avoimena-datana


Linkitetty Data

https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/Fennica+RDF+data+model

https://www.kiwi.fi/display/Datacatalog/Fennica+RDF+data+model


Tiedonlouhinta

 Sanoma- ja aikakausilehtien suhteen kaksi (kolme) tapaa: 

 1.1) Valmiit ladattavat datapaketit: 

https://digi.kansalliskirjasto.fi/opendata/submit

 Aineistot vuoteen 1917 saakka.

 Paketit sisältävät sivukohtaisesti sivun metatiedot, AltoXML-

standardin mukaisen rakenneanalyysin ja sivun raakatekstin.

 Kysymme käyttötarkoituksestasi jonka jälkeen saat henkilökohtaisen 

latauslinkin valitsemiisi aineistoihin.

 1.2) Räätälöitävät datapaketit: 

https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/Digi.kansalliskirjasto.fi+Data

Lisätietoja artikkelista

https://digi.kansalliskirjasto.fi/opendata/submit
https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/Digi.kansalliskirjasto.fi+Data
https://journal.fi/inf/article/view/59433


Tiedonlouhinta

 2) Haravoitavat: Haka-pilotin puitteissa Kansalliskirjasto ei saa 
jakaa räätälöityjä, mutta saamme ohjeistaa, kuinka käyttäjät 
voivat tehdä sen itse: https://natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/

 Lisää ohjeita esim. COMHISin sivuilla:

 https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/Digi.kansalliskirjasto.fi+Data

 https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/Interfaces+of+digi.kansalliski
rjasto.fi

 Sovelluksia:

 Löydät pari apuskriptiä Githubista, joilla esimerkiksi voit yhdestä 
XML-tiedostosta poimia pelkän tekstin.

 Java ja Php versiot apuskripteistä löytyvät tästä: java, php.

https://natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/
https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/Digi.kansalliskirjasto.fi+Data
https://wiki.helsinki.fi/display/Comhis/Interfaces+of+digi.kansalliskirjasto.fi
https://github.com/TuulaP/nlf_dataexport
https://github.com/eliukk/Pick_textfromxml
https://github.com/eliukk/Pick_textfromxmlphp


Tiedonlouhinta

 Doriassa / Fragmentassa / Fenno-Ugricassa olevien 
aineistojen tiedonlouhinta rajapintojen kautta

 Kansalliskirjaston julkaisuarkistoissa on käytössä seuraavat 
OAI-PMH rajapinnat:

 dublin core

 qualified dublin core

 Kansalliskirjaston xml-formaatti, joka on qualified dublin coren
laajennus sisältäen myös tiedostolinkit ja tietoa kokoelmista

 Finnaa varten laadittu formaatti qdc_finna, joka on räätälöity 
Finnan tarpeisiin

 Esim.:http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/oai/request?verb=ListR
ecords&metadataPrefix=oai_dc

https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/OAI-PMH+haravointirajapinnat

http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc
https://www.kiwi.fi/display/Julkaisuarkistopalvelut/OAI-PMH+haravointirajapinnat


Tiedonlouhinta

 Doriassa / Fragmentassa / Fenno-Ugricassa olevien 

aineistojen tiedonlouhinta rajapintojen kautta

 OpenSearch-hakurajapinnan avulla voidaan hakea URL:ään 

upotettujen Lucene-hakusyntaksilla tehtyjen hakujen mukaisia 

kyselyjä ja vastaus saadaan XML:nä.

 OpenSearch -rajapinnan kautta julkaisuarkistossa tehtyjen 

hakujen tuloksia saa vastauksena RSS- tai Atom-syötteinä

 Esim.: https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/open-

search/?query=Stalin&sort_by=3&order=desc&start=0&rpp=50&f

ormat=atom&scope=10024/61201

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=45782169

https://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/open-search/?query=Stalin&sort_by=3&order=desc&start=0&rpp=50&format=atom&scope=10024/61201
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=45782169


Finto

 Finto on Kansalliskirjastossa ylläpidetty keskitetty ontologia- ja 

sanastopalvelu. Finton avulla käyttäjä saa yhdestä paikasta 

käyttöönsä hyvin laajan kirjon erilaisia metatietovarantoja. 

 Finto tarjoaa paitsi yleissanastoja (Yleinen suomalainen 

ontologia - YSO, KOKO) myös monia erikoisalojen sanastoja ja 

ontologioita: esimerkiksi julkishallinnon, liiketalouden, lääke- ja 

kasvitieteen sekä valokuvauksen aloilta.

 Finto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja selailtavissa.

www.finto.fi

https://www.kiwi.fi/display/Finto/Finton+ontologiat+ja+vastuutahot
http://www.finto.fi/


Muistilista

 Datakatalogi: http://data.nationallibrary.fi/

 Tiedonlouhinnan ohje: https://natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/

 Avoin data Twitterissä: https://twitter.com/NatLibFiData

http://data.nationallibrary.fi/
https://natlibfidigi.gitlab.io/gitbook/
https://twitter.com/NatLibFiData


Joitain viimeaikaisia kehityslinjoja

 Digitalia (2015 – 2019)

 Kansalliskirjaston DH-politiikka (2016)

 digi.kansalliskirjasto.fi:n kehittäminen (2016-)

 Avoin data / datakatalogi (2017)

 Verkkoarkistoinnin ja -haravoinnin hyödyntäminen tutkimuksessa (2018-)

 Massadigitoinnista kohti tutkijalähtöisempää digitointia (2019-)

 Tutkimuksen palvelujen harmonisointi (2019-)



Viimeaikaisia ja tulevia digitointeja

 Perusrahoituksella

 Sanomalehdet 1930-1949

 Uudet karttuvat sanomalehdet

 Lautapelejä

 Viihdelehtiä, esim. Apu

 Vapaakappalekokoelman C-kasetteja 2000-luvun alusta

 Kansalliskirjaston kortistoja

 Täydentävällä rahoituksella

 Almanakkoja

 Työväenlehtiä

 ”Käkisalmi”-lehdet

 Paciuksen nuotit – nuottidigitoinnin pilotti

 Suomen filosofinen yhdistyksen vuosikirjat

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/digitoimme-nyt

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/digitoimme-nyt


Viimeaikaisia ja tulevia digitointeja

 Perusrahoituksella 2019
 Uudet karttuvat sanomalehdet

 Aikakauslehdet vuoteen 1944

 Klassikkokirjasto – Kirjahistoria (2000 teosta > Digiin vuoden 2019 alussa)

 Pienpainatteista puutarhakuvastot

 Matti Pohdon arkisto

 Avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaat, eli nk. Siveellisyys-signum

 Täydentävällä rahoituksella 2019-2020 (riippuen rahoituksesta)
 Arkkiveisuja 1809-1869

 Inarin- ja koltansaamenkieliset painetut julkaisut

 Ruotsin vallan ajan kansalliskokoelma loppuun (8000 teosta, Ruotsin 
kansalliskirjaston kanssa)

 Monrepos’n kartanon arkisto (Venäjän Kansalliskirjaston kanssa)

 SLS:n Skrifter-sarja

 Uusi Suomi

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/digitoimme-nyt

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/digitoimme-nyt


Tutkimuksen palveluiden kehittäminen

 Näkyvyyttä eri korkeakouluissa lisättävä

 Varmistetaan osallistuminen eri yliopistoissa osallistumalla eri 

tapahtumiin

 Jatko-opiskelijoille suunnatut orientaatiopäivät

 HAKA-pilotin kautta tulossa jonkin verran lähetystyötä

 Opiskelija- ja tutkijaryhmien opastukset Kansalliskirjastolla

 Syksyllä 2019 yli 20 opastusta

 Verkostoituminen tutkimuksen kanssa

 Osallistuminen erilaisten tutkimuslaitosten ja verkostojen toimintaan

 Digitaalisten aineistojen neuvottelukunta 2019 alkaen

 Osallistuminen tieteellisiin seminaarehin, konferensseihin jne. 



Tutkimuksen palveluiden kehittäminen

 Palvelukonseptin kehittäminen 2019

 Datasettien jakaminen tutkijoille 

 Vaatinee digitointiprosessin muokkaamista, vrt. PAS

 Vaatii levytilaa ja lisäresursointia

 Datakatalogin kehittäminen

 Vaatinee suomenkielisen käännöksen

 Datakatalogin käytön opettaminen, vrt. HY:n Digiloikka

 Avoimen tieteen periaatteiden noudattamista

 Keskiössä omassa toiminnassa

 Koordinoidaan keskeisten sidosryhmien kanssa, CSC, Fin-Clarin, 

Tietoarkisto, vrt. SSH ja neuvottelukunnat



Tutkimuksen palveluiden kehittäminen

 Pilotoinnista pysyviin rakenteisiin

 Sopiminen tekijänoikeusjärjestöjen kanssa mahdollista, mutta on usein 
pilotointia, josta ei ole vielä päästy pysyviin käytäntöihin

 Vrt. HAKA-pilotti ja Klassikkokirjasto

 Tiedonlouhinta kaltevalla pinnalla

 Ei vielä yhteisymmärrystä kaikkien toimijoiden kanssa mitä tarvitaan 
halutaan ja mitä se oikein tarkoittaa

 Odotukset ja sopimuksien sallimat mahdollisuudet eivät kohtaa

 Datasettien vastaanotto, tallentaminen ja uudelleenkäyttö

 Datasettien vastaanotto – ei ole palvelu tällä hetkellä

 Tallentaminen ei mahdollista tällä hetkellä

 Koordinoitava Tietoarkiston ja rahoittajien kanssa



Tutkimuksen palveluiden kehittäminen

 Datakliniikka

 Pienimuotoisempaa ohjausta. Mahdollisesti organisoidaan työpajan 

kaltaisesti. 

 Yhdessä SHS:n Digi-jaoston kanssa?

 Yhdessä HY:n Digiloikan kanssa?

 Tavoitteena tunnistaa Kansalliskirjaston aineistoja

 Ei ainoastaan sanomalehtiä

 Mitkä voisivat olla hyviä / kiinnostavia aihepiirejä

 Hackathonit

 Toistaiseksi opetellaan yhdessä muiden kanssa, vrt. avoimen tieteen 

WIDE.

 DHH2019

 Oma kulttuuriaineistohackathon mahdollisesti 2020



Kiitos!

Ja kysymyksiä?

www.kansalliskirjasto.fi

kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi

Tämän esitelmän löydät täältä

http://www.kansalliskirjasto.fi/
mailto:kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi
https://www.doria.fi/handle/10024/164183

