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10-vuotta e-vapaakappaleita

Monografiat saadaan kahta eri reittiä

1)  Kaupallisten kustantajien painettujen kirjojen digitaaliset 

versiot suurina erinä eri myyjiltä

2)  Luovutuslomakkeella lähetetyt omakustanteet ja pienten 

kustantajien julkaisut, ministeriöiden, virastojen, yhteisöjen ym. 

julkaisut

Aikakausi- ja sanomalehdet saadaan digitaalisina versioina  

suurelta kaupalliselta myyjältä



Erityyppisiä aineistoja – miten näkyvät

E-aineistot (vapaakappaleet) Kuvailut Fennicassa

Suurten kaupallisten kustantajien digitaaliset 

versiot painetuista monografioista
Koneellisesti tuotetut monografiatietueet*

Omakustanteet, pienkustantajien, 

ministeriöiden, virastojen, yhteisöjen ym. 

julkaisuja

Manuaalisesti tehdyt monografiatietueet

ISSN:lliset e-sarjatiedot Manuaalisesti tehdyt sarjatietueet

Teemojen mukaiset verkkokeräykset Manuaalisesti tehdyt kokoelmatietueet

Nimeke: Suomen europarlamenttivaalit 2009 : 

Kansalliskirjaston verkkokeräys.

Kokoelma sisältää eurovaaleja käsitteleviä 

uutissivustoja, ehdokkaiden vaalisivustoja, 

blogeja, puolueiden ja erilaisten yhteisöjen 

vaaleja käsitteleviä verkkosivuja.

- Linkki kokoelmasivulle



Omat digitoidut aineistot Kuvailut Fennicassa

Monografiat Tietueet tehty koneellisesti vastaavan 

painetunaineiston tietueen pohjalta

Pienpainatteet Kuvailtu koneellisesti 

kappalekohtaisesti osakohteina

Lehdet 

https://digi.kansalliskirjasto.fi

Tieto digitoinnista näkyy painetun bibl.

tiedoissa 856-kentässä linkkinä 

digiaineistoon

Linkit: Vuosien 1881-1929 digitoidut 

numerot vapaasti verkossa

Vuosien 1930-1934, 1940, 2017 digitoidut 

numerot käytettävissä 

vapaakappalekirjastoissa

Kartat Tietueet tehty koneellisesti vastaavan 

painetun aineiston tietueen pohjalta

tai

Linkki painetun aineiston tietueesta 

digiversioon

https://digi.kansalliskirjasto.fi/
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles/0355-6913
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/titles/0355-6913
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Monografioiden ja metatiedon kulkureittejä 

Suurten kaupallisten kustantajien painettujen kirjojen

e-versiot 

 Tiedostot saadaan suurina erinä kaupallisilta välittäjiltä

 Metatiedot ovat ONIX-muodossa, jotka konvertoidaan 
MARC:ksi*

 Valmiit e-tietueet tuotetaan koneellisesti vastaavien 
painettujen tietueiden pohjalta*
 Tietueisiin merkintä koneellisesta tuottamisesta

 Tietueet ovat RDA:n määritelmän mukaan ydintason tietueita*

 Siirretään tietokantaan suurina erinä

 Tietueisiin puututaan manuaalisesti vain tarvittaessa
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Ei-kaupalliset sekä pienten kustantajien julkaisut

Luovutuslomakkeella luovutetut – tulevat ”yllätyksenä”

 Sisällöltään kelpaamattomia julkaisuja ei tule

 Huomattava osa on ministeriöiden, virastojen, yhteisöjen 

ym. sarjajulkaisuja – ei kuvailutietoja

 Paljon on myös omakustanteisia ja pienkustantajien 

kauno- ja tietokirjoja

 Myös pienpainatteisiin verrattava ei-kuvailtavaa aineistoa

 Sarjajulkaisuja, joiden yksittäisiä  osia ei kuvailla (vrt. 

painettuun aineistoon)
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Fennica-kuvailun yksityiskohtia 1/2

Käyttörajoitukset

506 1# $a Aineisto on käytettävissä vapaakappalekirjastoissa. $f Online 

access with authorization. $2 star $5 FI-NL

540 ## $a Aineisto on käytettävissä tutkimus- ja muihin tarkoituksiin; $b 

Kansalliskirjasto; $c Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja 

säilyttämisestä $u http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071433
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Fennica-kuvailun yksityiskohtia 2/2

Linkit aineistoon:

856 40 $u https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181510

$y Linkki verkkoaineistoon

856 40 $u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4676-3

$z Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa $5 FENNI

Verkossa saatavilla:

Linkki verkkoaineistoon 

Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181510
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4676-3
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/181510
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4676-3
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Verkossa saatavilla: 

Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa 

Tekijänoikeuden suojaama aineisto

 Tämä aineisto on käytettävissä vapaakappaletyöasemilla 

seuraavissa kirjastoissa:

 Kansalliskirjasto

 Turun yliopiston kirjasto

 Jyväskylän yliopiston kirjasto

 Åbo Akademin kirjasto

 Oulun yliopiston kirjasto

 Itä-Suomen yliopiston kirjasto

 Eduskunnan kirjasto

 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4676-3
http://www.kansalliskirjasto.fi/
http://kirjasto.utu.fi/
https://kirjasto.jyu.fi/etusivu?set_language=fi
http://www.abo.fi/bibliotek/
http://www.kirjasto.oulu.fi/
http://www.uef.fi/kirjasto
http://lib.eduskunta.fi/
https://kavi.fi/
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Ja muuta …

 Fennicassa on sadoittain toimimattomia linkkejä, niille ei ole tehty 
toistaiseksi mitään

 Harvakseltaan tulee ilmoituksia toimimattomista linkeistä – ne 
poistetaan

 Päätimme odottaa painettujen väitöskirjojen valmiita kuvailuja  
Alephissa ennen e-versioiden kuvailua 

 Periaatteena toimii laajemminkin: painettu ensin

 Ennen RDA:ta 2016 ilmestyneet julkaisut kuvaillaan vastaavan 
painetun aineiston säännöillä

 Bibliografiatyön kannalta olisi hienoa, jos yliopistot ja muut 
oppilaitokset kuivailisivat itse omat julkaisusarjansa 

 Pienten kustantajien julkaisuista tuskin koskaan löytyy valmiita 
kuvailuja Alephista

 Kuvailurästejä saadaan vähitellen kurottua kiinni – tällä hetkellä 
kuvailua odottaa parituhatta julkaisua
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Kiitos!

sinikka.luukkanen@helsinki.fi


