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Taustaa 

Helsingin yliopiston Opiskelijakirjastolla sekä Tampereen, Vaasan, Oulun, 
Jyväskylän ja Lapin yliopistojen kirjastoilla ja Yliopistopainolla on vuodesta 
2001 lähtien ollut Opetusministeriön rahoittama yhteishanke paljon kysytyn ja 
loppuunmyydyn kurssikirjallisuuden julkaisu- ja jakelukanavien 
selvittämisestä. Tavoitteena on ollut kirjallisuuden saatavuuden parantaminen 
etsimällä uudenlaisia jakelukanavia, joiden kokeilemiseksi hankkeessa 
kohteiksi valittiin sähkökirjalaitteet, verkkokirjat ja tarvepainatusmenetelmä. 

Yhteistyö kustantajien kanssa 

Opiskelijakirjasto kävi neuvotteluja useiden kustantajien kanssa 
loppuunmyytyjen kurssikirjojen saamiseksi uusina painoksina käyttöön. 
Yhteistyösopimuksiin päästiin SKS:n (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), 
Yliopistopainon ja WSOY:n kanssa. 

SKS 

Useiden yliopistojen tutkintovaatimuksista löytyivät samat SKS:n kustantamat 
loppuunmyydyt kirjat: Miessydäminen nainen ja Metafora. Kustantaja antoi 
kirjat veloituksetta projektin käyttöön. Kirjat digitoitiin Yliopistopainossa. 
Digitointikustannukset maksettiin hankerahoituksesta. 

Sähkökirjalaitteiden toimittajaksi valittiin ranskalainen Cytale. Valitettavasti 
Cybook–laitteita ei ehditty testata, koska Cytale meni konkurssiin kesällä 2002. 

Seuraava vaihe oli jo digitoitujen kirjojen asettaminen kirjastojen tietokantojen 
kautta IP-rajauksella käytettäviksi verkkokirjoina. Opiskelija voi lukea 
verkkokirjaa kotonaan tai kirjastojen laitteilla. Yksittäisen kurssikirjan 
saaminen ei siis välttämättä vaadi kirjastoon tulemista. Kiireisenä tenttiaikana 
opiskelija välttää kirjan jonottamisen. Kirjasto taas hyötyy vähenevistä 
fyysisen kirjan säilytyskustannuksista. Miessydäminen nainen –kirjaa on 
ladattu yhteensä 189 kertaa ja Metafora –kirjaa 216 kertaa.  

Kesällä 2003 Opiskelijakirjaston yhteyteen valmistuvaan Oppimiskeskus 
Alexandriaan tulee 500 työasemaa opiskelijoita varten. Laitekannan 
lisäämisellä pyritään ennen pitkää turvaamaan kaikkien opiskelijoiden pääsy 
verkkopalveluihin.  

Edellä mainituista kirjoista teetettiin syksyn 2002 aikana Yliopistopainossa 
tarvepainatuskappaleet, joita hankkeessa mukana olevat kirjastot saivat 
tarvitsemansa määrän. Tarvepainatuksen todettiin soveltuvan varsin hyvin 
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yksittäiskappaleitten hankintaan. Pienten määrien painatus on melko edullista, 
mutta jos kirjasta ei ole valmiiksi digitaalista versiota, sen teettäminen on 
kallista. 

Yliopistopaino 

Myös Yliopistopainon kustantama Historia koulussa –kirja digitoitiin ja 
liitettiin verkkokirjana tietokantaan. E-kirjaa on ladattu 118 kertaa. Kirjasta 
otettiin myös tarvepainatuskappaleet. 

WSOY 

Opiskelijakirjasto kehitti yhdessä WSOY:n kanssa uudenlaisen verkkokirjojen 
jakelumallin vuoden 2002 aikana. Kirjat ovat kopiosuojatussa PDF-muodossa, 
toisin sanoen kirjoja ei voi kopioida. Asiakas hakee kirjan tiedot Helsingin 
yliopiston kirjastojen aineistotietokanta HELKAsta ja klikkaa sieltä löytyvää 
verkko-osoitetta.  

Asiakkaan tunnistus tapahtuu hänen kirjoitettuaan käyttäjätunnuksensa ja 
salasanansa sisäänkirjautumissivulle. Sisäänkirjautuminen on mahdollista 
Helsingin yliopiston mikroverkko- tai unix-tunnuksella. Verkkokirja latautuu 
koneelle, jos siinä on asennettuna Adoben eBook Reader –ohjelma, ja kirja 
aukeaa.  

Ladattu kirja tallentuu asiakkaan koneen muistiin, joten sitä voi myöhemmin 
lukea kirjautumatta palveluun. Kirjaa voi lukea 30 päivää, jonka jälkeen se 
katoaa koneen muistista. Asiakas voi ladata kirjan vain kerran eli hänen tulee 
käyttää aina samaa konetta kirjaa lukeakseen. 

Tähän WSOY:n verkkokirjojen jakelukanavaan on tähän mennessä saatu kaksi 
pilottikirjaa: Didaktiikan perusteet, jota on ladattu 77 kertaa ja Näkökulmia 
kehityspsykologiaan, joka on liitetty järjestelmään vasta v. 2003 alussa 
(latauksia 20). WSOY hankki tekijänoikeudet ja hoiti kirjojen digitoinnin. 

Pilottivaiheen jälkeen tullaan selvittämään tulevaisuuden maksutavat: onko se 
vuosilisenssimaksu vai latausten määrään eli todelliseen käyttöön perustuva 
maksu. 

Yhteistyö e-kirjakaupan kanssa 

Opiskelijakirjaston ja Ewelinen pilottihanke käynnistyy maaliskuun alussa ja 
kestää puoli vuotta. Kirjakauppana Eweline neuvottelee kustantajien kanssa e-
kirjojen tekijänoikeuksista ja myynnistä. Kirjasto ostaa kirjat e-kirjakaupasta 
kappaleittain sähköisinä niteinä. 

Ewelinen e-kirjojen lainauspalvelu muistuttaa WSOY:n vastaavaa. Ewelinen 
mallissa kirjasto voi valita tarjoaako se asiakkaille luku- vai kalenteriaikaa. 
Laina-ajan umpeuduttua tiedosto katoaa automaattisesti eli kyseisen lainaajan 
käyttöoikeus päättyy siltä erää ja e-kirja siirtyy seuraavan asiakkaan käyttöön. 
Kutakin kappaletta lukee yksi asiakas kerrallaan ja kun kaikki kappaleet ovat 
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käytössä, voidaan tarvittaessa ostaa lisäkappaleita. 

Opiskelijakirjasto on laatinut Ewelinelle n. 60 paljon kysytyn tai 
loppuunmyydyn kirjan listan, jossa on kirjoja eri kustantajilta. Pilotin aikana 
on tarkoitus, että Eweline hankkii niihin käyttöluvat kustantajilta ja digitoi 
kirjat. 

Perinteinen kirja pitää edelleen pintansa, mutta jakelukanavina paljon kysytyn 
ja loppuunmyydyn aineiston kohdalla laajentavat verkkokirjat ja tarvepainatus 
saatavuutta. 

  

Matti Hjerppe 
Kirjastonjohtaja 

matti.hjerppe@helsinki.fi 
Opiskelijakirjasto 

 
Sirkka-Liisa Korkeila 

Suunnittelija 
sirkka-liisa.korkeila@helsinki.fi 

Opiskelijakirjasto 
 

mailto:matti.hjerppe@helsinki.fi
mailto:sirkka-liisa.korkeila@helsinki.fi

