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Euroopan unionin tallekirjastot (European documentation centres, EDC) ylläpitävät EU-kokoelmia, jotka
sisältävät EU:n julkaisuja sekä tarjoavat EU:ta koskevia
tiedonhankinnan koulutus- ja tiedonhakupalveluja.
Suomessa toimii 12 EU-tallekirjastoa, joiden tehtävänä
on edistää ja kehittää Euroopan yhdentymistä koskevaa opetusta ja tutkimusta. EU-tallekirjastot ovat osa
Europe Direct -verkostoa http://europa.eu/europedirect/
index_fi.htm, johon tallekirjastojen ohella kuuluvat Europe Direct -tiedotuspisteet (Europe Direct information
centres, EDIC).

EU-KOKOELMAT

EU-tallekirjastojen kokoelmista löytyy painettuna
Euroopan unionin ja sen eri toimielinten tuottamia
julkaisuja. EU-kokoelmat on luokitettu kirjastossa käytössä olevan luokitusjärjestelmän mukaisesti. Aineistoa
voi etsiä kunkin kirjaston kokoelmatietokannasta tai
yliopistojen yhteistietokannasta LINDAsta https://linda.
linneanet.fi. EU-kokoelmat sisältävät sekä käsikirjastoettä lainattavaa aineistoa.

EU-kokoelmissa on:
• lainsäädäntöaineistoa: sopimukset, asetukset,
direktiivit ja päätökset
• lainsäädännön valmisteluaineistoa: lainsäädäntöehdotuksia ja niistä annettuja lausuntoja
• tuomioistuinten ratkaisuja
• kirjoja
• aikakauslehtiä
• tilastoja

Lainsäädäntö

Euroopan unionin lainsäädännön perustiedonlähde on
Euroopan unionin virallinen lehti. L-sarja sisältää lainsäädännön, C-sarja tiedonantoja ja ilmoituksia ja S-sarja
tietoa julkisista hankinnoista. Lehden L- ja C-sarjan
numeroita vuodesta 1952 alkaen voi etsiä Euroopan unionin lakitietokanta EUR-Lexistä http://eur-lex.europa.
eu. S-sarjan tiedot löytyvät Ted – Tenders Electronic
Daily -tietokannasta http://ted.europa.eu.
Lainsäädännön hakemiston löytää EUR-Lexistä nimellä
Euroopan unionin voimassa olevan lainsäädännön luettelo http://eur-lex.europa.eu/fi/legis/latest/index.htm.
EUR-Lexistä saa luettavaksi myös Euroopan unionin
perussopimukset, Euroopan komission asiakirjasarjat,
unionin tuomioistuinten oikeuskäytännön sekä kokoelman konsolidoitua lainsäädäntöä.
N-Lex-portaalin http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_fi.htm kautta voi tehdä hakuja EU:n jäsenvaltioiden
kansallisiin säädöstietokantoihin. Portaali sisältää myös

tietoa eri maiden säädöstietokantojen sisällöstä ja hakumahdollisuuksista. Vieraalla kielellä tehtävissä hauissa
apuna voi käyttää Euroopan unionin monikielistä tesaurusta EuroVocia http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=fi.

Lainsäädännön valmisteluasiakirjat
Lainsäädännön valmisteluasiakirjat löytyvät EURLex- http://eur-lex.europa.eu/fi/prep/latest/index.htm,
Pre-Lex- http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=fi
ja OEIL-tietokannoista http://www.europarl.europa.eu/
oeil. Komission lainsäädäntöehdotukset, ns. KOM-asiakirjat, numeroidaan vuoden ja numeron mukaan, esim.
KOM (96)120.
Euroopan parlamentin istuntojen pöytäkirjoja, päätöslauselmia, kirjallisia kysymyksiä ja valiokuntien mietintöjä ja muita asiakirjoja vuodesta 2001 alkaen löytyy
Euroopan parlamentin Asiakirjarekisteristä http://
www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.
htm?language=FI .
Talous- ja sosiaalikomitean lausunnot ja muut asiakirjat
löytyvät osoitteesta http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.documents. Alueiden komitean lausunnot ja muut
asiakirjat löytyvät sen RED-asiakirjarekisteristä http://
cor.europa.eu/red/fi/search.htm.

Tuomioistuinratkaisut

Euroopan unionin tuomioistuimen, unionin yleisen
tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen ratkaisut
ovat saatavissa EUR-Lex-tietokannasta sekä Euroopan
unionin tuomioistuimen kotisivuilta http://www.curia.
europa.eu/ Oikeuskäytäntö-osiosta.

Tilastot

Euroopan unionin tilastojen julkaisemisesta vastaa Euroopan unionin tilastotoimisto (the Statistical Office of
the European Union, Eurostat). Eurostatin tietokannat
ovat käytettävissä maksutta osoitteessa http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Tiedonhaun tukena toimii Eurostatin

ja EU:n jäsenvaltioiden tukipalvelu European Statistical
Data Support (ESDS). Suomessa tukipalvelusta vastaa
Tilastokirjaston EU-tilastotietopalvelu. Tilastokirjastossa on käytettävissä myös kaikki Eurostatin painetut ja
elektroniset julkaisut. Myös muiden EU-tallekirjastojen
kokoelmissa on Eurostatin painettuja tilastoja. Tilastojulkaisuja löytyy myös pdf-muodossa Eurostatin sivuilta
ja EU Bookshopista.

Julkaisut

EU:n toimielinten, erillisvirastojen ja muiden elinten
julkaisujen kustantamisesta vastaa julkaisutoimisto.
Julkaisutoimiston tuottamat tai sen kautta tuotetut EUjulkaisut luetteloidaan, indeksoidaan ja arkistoidaan
EU Bookshop -palveluun. EU Bookshopin digitaalinen
kirjasto käsittää kaikki julkaisutoimiston tuottamat julkaisut vuodesta 1952 lähtien. Ne ovat vapaasti saatavissa
pdf-muodossa osoitteessa http://bookshop.europa.eu/fi/
home/.

Tietokannat

EU-tietoa ja EU:n tietokannat löytyvät Euroopan unionin portaalista http://europa.eu. EU:n omat tietokannat
ovat maksuttomia, mutta kirjastoissa voi olla myös niiden ostamia kaupallisia EU-tietokantoja. Yliopistokirjastojen tietokannat löytyvät mm. Nelli-portaalista www.
nelliportaali.fi.

Tietopalvelu ja tiedonhaut

EU-tallekirjastojen palvelumuotoja ovat mm. toimeksiantojen perusteella tehtävät tiedonhaut. Tiedonhakujen
aiheet voivat vaihdella faktatiedonhauista laajoihin kirjallisuusselvityksiin. Vastaukset toimitetaan asiakkaalle
esimerkiksi viitetietoina, joiden perusteella on mahdollista lainata julkaisuja tai tilata kopioita asiakirjoista.
EU-tallekirjastot myös esittelevät palveluita ja antavat
tiedonhankinnan koulutusta EU-tiedonlähteiden käytöstä. Esittelyistä ja koulutuksista voi sopia EU-tallekirjastovastaavan kanssa.

