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Digitaalisten ihmistieteiden politiikka

▪ Politiikassa mainittuja tavoitteita:
▪ Avataan tekijänoikeuksien alaisia ja tekijänoikeuksista vapaita digitoituja 

teksti- ja datamassoja koneluettavassa 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.

▪ Saatavilla verkossa: https://www.doria.fi/handle/10024/130994

https://www.doria.fi/handle/10024/130994


▪Fennica

▪Finto

▪digi.kansalliskirjasto.fi ja

▪muut digitaaliset 
kokoelmat.

Tässä esityksessä datalla 
tarkoitetaan erilaisia 
digitaalisessa muodossa olevia 
aineistoja, kuten sanastoja, 
metadataa ja digitoituja 
julkaisuja.

Mitä datasi on?



▪ Suomen kansallisbibliografia, 
suomalaisen julkaisutuotannon 
tietovaranto. Sisältää kuvailutietoja 
esimerkiksi:

▪ suomalaiset kirjat vuodesta 1488

▪ sarja-aineistot, mm. lehdet 
vuodesta 1771

▪ audiovisuaaliset aineistot ja

▪ verkkoaineistot n. vuodesta 2008.

▪ Data on hyödynnettävissä useilla eri 
tavoilla, muun muassa linkitettynä 
datana (Fennica-LD) ja SPARQL-
kyselyrajapinnan kautta.

Fennica



▪ Finto on Kansalliskirjastossa 
ylläpidetty keskitetty ontologia- ja 
sanastopalvelu. Finton avulla käyttäjä 
saa yhdestä paikasta käyttöönsä hyvin 
laajan kirjon erilaisia 
metatietovarantoja.

▪ Yleissanastojen (Yleinen suomalainen 
ontologia -YSO, KOKO) lisäksi myös 
monia erikoisalojen sanastoja ja 
ontologioita, mm. julkishallinnon, 
liiketalouden, lääke- ja kasvitieteen 
sekä valokuvauksen aloilta.

▪ KANTO - Kansalliset toimijatiedot 
https://finto.fi/finaf/fi/

FINTO



▪ Kansalliskirjaston kokoelmista 
digitoidut tekstiaineistot: 
aikakaus- ja sanomalehdet, 
kirjat, pienpainatteet, nuotit, 
kortistot.

▪ Yhteensä yli 20 miljoonaa sivua.

▪ Nettikäyttöliittymän lisäksi  
saatavilla on avoimen datan 
aineistopaketteja vanhimmista 
lehdistä.

▪ Lisäksi aineiston lataaminen 
ohjelmallisesti on mahdollista.

Digi.kansalliskirjasto.fi



▪ Doria - Julkaisuarkisto

▪ Raita - Musiikkia vanhoilta 
äänilevyiltä

▪ Fenno-Ugrica - Uralilaisilla kielillä 
julkaistuja aineistoja

▪ Fragmenta Membranea –
Keskiaikaisia fragmentteja 

▪ Varia

▪ Verkkoarkisto

Muut digitaaliset kokoelmat



Käyttöoikeudet

Kansalliskirjaston itse tuottamaa 

dataa ja metadataa voivat kaikki 

hyödyntää vapaasti. Tarjoamme 

lukuisia tietovarantoja ja rajapintoja 

jotka on julkaistu avoimena datana 

CC0-lisenssillä.

Digitoitu aineisto

Noin 62 prosenttia digi.kansalliskirjasto.fi 

aineistosta on käytettävissä verkossa vapaasti tai 

sopimusperusteisesti.

Kaikki rajatussa käytössä oleva aineisto on 

käytettävissä vapaakappalekirjastoissa, 

Eduskunnan kirjastossa ja KAVIssa.

Osa rajatussa käytössä olevasta aineistosta on 

käytettävissä tutkimukseen sopimusperusteisesti 

yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Verkkoarkisto ja e-vapaakappaleet

Aineistot ovat paikallisesti käytettävissä 

vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa 

ja KAVIssa.



▪ Tiedot aineistoista ja niiden 
käyttömahdollisuuksista on 
koottu datakatalogiin.

▪ Tietoaineistot (Kokoteksti / 
metadata): 
https://www.kiwi.fi/display/
Datacatalog/Data+sets

▪ Rajapinnat: 
https://www.kiwi.fi/display/
Datacatalog/APIs

Kansalliskirjaston datakatalogi

http://data.nationallibrary.fi

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


Dataklinikat ja tuki tutkimukselle

▪ Kansalliskirjaston dataklinikka on valmis koulutuspaketti, jossa 
asiantuntijat vierailevat esittelemässä Kansalliskirjaston 
digitaalisia aineistoja ja muuta tarjolla olevaa dataa.

▪Datakuratointi, räätälöity ja projektikohtainen tuki. Olemme 
esimerkiksi muokanneet aineistopaketteja tarvitsijoille, sekä 
kommentoineet tarvittaessa datanhallintasuunnitelmia sellaisissa 
projekteissa, joissa Kansalliskirjasto on osallisena.

▪ Library Lab -kehityksen tavoitteena on luoda palvelukonsepti 
kirjaston tarjoamalle datalähtöisen tutkimuksen palveluille.



www.kansalliskirjasto.fi

kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi

@NatLibFiData

mailto:kk-tutkijapalvelut@helsinki.fi
https://twitter.com/NatLibFiData

