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Datan avaamisen tavoitteet / hyödyt
1. Avoin data parantaa tutkimuksen edellytyksiä ja tukee kansalaisyhteiskuntaa.

2. Kirjaston tietovarannot voivat saada uusia käyttäjiä ja uusia käyttötapoja. 
Kansalliskirjasto pyrkii datan käyttöluvissa sallimaan myös kaupallisen 
hyödyntämisen.

a. Tutkijat pääsevät käsiksi dataan mahdollisimman matalalla kynnyksellä

3. Kirjaston palveluiden näkyvyys ja merkitys tulevat esiin.

a. Aineistojemme relevanssi säilyy, kun ne voidaan liittää osaksi Internetin avoimia aineistoja



Toimenpiteet
1. Datakatalogi, joka kartoittaa ja dokumentoi olemassaolevat tietoaineistot

a. sekä kokotekstiaineistot (mm. digitoidut) että metatiedot

2. Aineistojen avaaminen sellaisenaan koneluettavassa muodossa
a. Finna API (avattu helmikuussa 2016)
b. Z39.50- ja SRU-rajapinnat (Fennica, Melinda, Arto ja Viola avattu syyskuussa 2016)
c. OAI-PMH-haravointirajapinnat?
d. Ladattavat MARC-tiedostodumpit? (toistaiseksi annettu tutkijoiden käyttöön pyynnöstä)

3. Aineistojen avaaminen linkitettynä datana
a. Finton sanastot, ontologiat, luokitukset ja auktoriteetit
b. Fennica ja muut bibliografiset aineistot linkitettynä datana tämä esitys
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Fennica: ei erityisen linkitettyä
● Vain osa tietueista on WorldCatissa...

○ ...emmekä tiedä niiden OCLC-numeroita

● Bibliografisia tietueita ei ole ID-tasolla linkitetty auktoriteettitietueisiin
○ ...mutta tämä on pian tehty Melindassa!

● Vain osa nimiauktoriteeteistamme (henkilöt ja yhteisöt) ovat VIAFissa
○ ...emmekä tiedä niiden VIAF-tunnisteita

● Nimiauktoriteettimme eivät ole vielä ISNIssä

● Asiasanat (YSA) on YSO:n kautta kytketty LCSH:oon
ja paikannimet YSO-paikkojen kautta Wikidataan
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Schema.org-malli pakottaa katsomaan dataa 
web-käyttäjän näkökulmasta

“Meillä on miljoona bibliografista tietuetta”



Schema.org-malli pakottaa katsomaan dataa 
web-käyttäjän näkökulmasta

“Meillä on miljoona bibliografista tietuetta”

“Kansalliskirjastolla on suuri kokoelmaa kirjallisia teoksia!
 Kokoelmastamme löytyy teoksista nämä painokset ja kappaleet.
 Niitä saa lukea (joissain tapauksissa myös lainata) ilmaiseksi
   pääkirjastossamme (Unioninkatu 36, 00170 Helsinki, Suomi)
   joka on avoinna ma-pe 9-18, paitsi keskiviikkoisin 9-20.
 Sähköiset versiot teoksistamme ovat saatavilla näissä URL-osoitteissa.”





COMHIS-yhteistyö: vuosilukujen putsaaja





Tietomallidokumentaatio

https://www.kiwi.fi/x/-hPHB


Julkaisuinfrastruktuuri

<500MB
HDT

Linked Data
Fragments
server

LDF API

Fuseki
with hdt-java SPARQL

Elda?
Custom app?

HTML+RDFa

REST API

Lihavoidut osat on jo toteutettu!

http://linkeddata-kk.lib.helsinki.fi (väliaikainen osoite)

http://linkeddata-kk.lib.helsinki.fi


Esitys SWIB-konferenssissa (Hampuri 6.12.2017)



Kiitos
http://tinyurl.com/thohry-ld 
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