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Vapaasti verkossa

007 cr || |||||a||
008 181017s2018 fi |||| o o00| 0|fin|c
020 __ |a 978-952-327-342-9 |q PDF
100 1_ |a Aholaakko, Tanja, |e kirjoittaja.
245 10 |a Uuden edessä : |b yliopistojen irtisanomiset ja
uudelleentyöllistymisen hanke / |c Tanja Aholaakko.
264 1_ |a Helsinki : |b Työ- ja elinkeinoministeriö, |c 2018.
300 __ |a 1 verkkoaineisto (70 sivua)
336 __ |a teksti |b txt |2 rdacontent
337 __ |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia
338 __ |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier
506 0_ |a Aineisto on vapaasti saatavissa. |f Unrestricted
online access |2 star
588 __ |a Kuvailun perustana verkkoaineisto; nimeke PDF-
nimiösivulta (katsottu 17.10.2018)
856 40 |u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-342-9 |y Linkki
verkkoaineistoon



Vapaasti verkossa + vapaakappalekirjastoissa

100 1_ |a Engblom-Pelkkala, Kristiina, |e kirjoittaja.
245 10 |a Institutionaalisen koulun strategiset käytännöt : |b
diskursiivinen lähestymistapa / |c Kristiina Engblom-Pelkkala.
264 1_ |a Tampere : |b Tampere University Press, |c 2018.
300 __ |a 1 verkkoaineisto (283 sivua) : |b kuvitettu
506 0_ |a Aineisto on vapaasti saatavissa. |f Unrestricted online
access |2 star
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 |5 FI-NL
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Käyttö lisenssin hankkineissa organisaatioissa

100 1_ |a Aidt, Naja Marie, |e kirjoittaja.
240 10 |a Har døden taget noget fra dig så giv det tilbake, |l suomi
245 10 |a Jos kuolema on vienyt sinulta jotakin anna se takaisin : |b
Carlin kirja / |c Naja Marie Aidt ; suomentanut Katriina Huttunen.
246 30 |a Carlin kirja
264 1_ |a Helsinki : |b Kustantamo S&S, |c 2018.
300 __ |a 1 verkkoaineisto
336 __ |a teksti |b txt |2 rdacontent
337 __ |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia
338 __ |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier
506 1_ |3 Ellibs |a Käyttöoikeus PIKI-kirjastokortilla. |f Online access
with authorization |2 star |5 PIKI
530 __ |a Julkaistu myös painettuna.
538 __ |a Internet-yhteys, WWW-selain ; lukuohjelma.
540 __ |3 Ellibs |c FinELib-lisenssi |u
https://www.kiwi.fi/display/finelib/Ellibs |5 PIKI
588 0_ |a Nimeke nimiönäytöltä 16.04.2018.
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130 0_ |a Basic nursing
245 10 |a Essentials for nursing practice / |c [edited by] Patricia
A. Potter, Anne Griffin Perry, Patricia A. Stockert, Amy M. Hall.
246 30 |a Nursing practice
264 1_ |a St Louis, Missouri : |b Elsevier, |c [2019].
264 4_ |c ©2019
300 __ |a 1 verkkoaineisto (xvi, 1275 sivua)
506 1_ |a Käytettävissä lisenssin hankkineiden organisaatioiden
verkossa. |f Online access with authorization |2 star |5 FI-Psstk
|5 FICeamk
540 __ |c Savonia-ammattikorkeakoulun lisenssi |u
https://www.dawsonera.com/termsandconditions |5 FI-Psstk
540 __ |c Centria-ammattikorkeakoulun lisenssi |u
https://www.dawsonera.com/termsandconditions |5 FI-Ceamk

5

https://www.dawsonera.com/termsandconditions%20%7C5
https://www.dawsonera.com/termsandconditions%20%7C5


Elokuvassa ikärajoituksia ja esitysrajoituksia

049 __ |c K12   [suomalainen kenttä, kirjastojärjestelmiä varten]
130 0_ |a Ajolähtö (elokuva : 1982)
245 10 |a Ajolähtö / |c käsikirjoitus: Matti Ijäs, Mikko Niskanen ;
ohjaus: Mikko Niskanen.
264 2_ |a [Vihti] : |b VLMedia, |c 2018.
300 __ |a 1 DVD-videolevy (103 min) : |b värillinen, ääni ; |c 12
cm
506 1_ |a Kielletty alle 12-vuotiailta.
540 __ |a Lainausoikeus.
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Metatiedon käyttörajoitukset

100 1_ |a Knappertsbusch, Felix.
245 10 |a Antiamerikanismus in Deutschland.
260 __ |b Transcript Verlag, |c 2016.
300 __ |a 1 verkkoaineisto
336 __ |a teksti |b txt |2 rdacontent
337 __ |a tietokonekäyttöinen |b c |2 rdamedia
338 __ |a verkkoaineisto |b cr |2 rdacarrier
506 0_ |a Aineisto on vapaasti saatavissa. |f Unrestricted
online access |2 star
540 __ |3 Metadata |a Ei poimintaa. No copying; |b JSTOR
540 __ |c CC BY NC NC 4.0 |u https://about.jstor.org/terms
588 0_ |a Kuvailu OCLC-palvelusta
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https://about.jstor.org/terms

