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Viimeiset kolme vuotta ovat olleet 
kiivasta digitaalisten aineistojen jakelun 
kehittämisen aikaa. 
Opiskelijakirjastossa on ollut käynnissä 
useita aiheeseen liittyviä hankkeita. 
Vuonna 2000 Opiskelijakirjastossa 
käynnistettiin oppimiskeskuksen 
suunnittelu. Sen sisältöpalvelujen 
kehittämiseksi on tuotettu verkko-
opintoaineistoa ja kehitetty uusia 
jakelukanavia. Vuonna 2001 alkoi e-
kirja -hanke Opetusministeriön 
rahoituksella. 

Olen ollut Opiskelijakirjastossa suunnittelijana näissä digitaalisiin aineistoihin 
liittyvissä kehittämishankkeissa. Koska palaan vuoden vaihteessa hoitamaan 
informaatikon virkaani Eduskunnan kirjastoon, esittelen joitakin keskeisimpiä 
tuloksia hankkeistamme. 

Digitaalisten artikkelien jakelu 

FinELibin e-lehtiin ja Helsingin yliopiston e-lehtitietokantaan sisältyvät 
artikkelit ovat opiskelijoidenkin käyttämiä, mutta useat tutkintovaatimuksissa 
mainitut artikkelit eivät ole verkossa. Opiskelijakirjasto digitoi 
keskustakampuksen tutkintovaatimuksiin kuuluvia artikkeleita ja jakaa niitä 
kehittämänsä Oppix-tietokannan välityksellä. 

Oppix on ollut käytössä kesästä 2002. Aineistot ovat 
haettavissa joko listauksina tiedekunnittain ja laitoksittain tai 
hakutoimintoa käyttäen. Asiakkaiden käytössä on Oppixin 
kautta tällä hetkellä lähes 300 artikkelia. Näistä pieni osa on 
linkkejä muihin www-dokumentteihin. Oppixissa on joitakin 
artikkeleita, joiden käyttö on sallittu ainoastaan yliopiston koneilta, mutta 
muutoin aineisto on vapaassa verkkokäytössä. Artikkelit on julkaistu pdf-
dokumentteina. 
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Tutkintovaatimusten artikkelien lisäksi Opiskelijakirjastossa on digitoitu 
artikkeleita ja muita tekstejä etenkin humanistisen ja valtiotieteellisen 
tiedekunnan verkkokursseille yhteensä useita kymmeniä. Nämä artikkelit 
julkaistaan yleensä WebCT-oppimisympäristössä. Keskustakampuksen 
opettajille tarjotaan edelleen mahdollisuus tilata kurssiaineiston 
verkkojulkaisupalveluja Opiskelijakirjastosta. 

Digitointityötä on tehty kirjastossa omin voimin ja teetetty kiiretilanteissa ja 
vaikeimmissa tapauksissa myös ulkopuolisilla asiantuntijoilla.  

Käyttöoikeuksien hankinta 

Verkkojulkaisemisessa keskeistä on huolehtia siitä, että toimitaan 
tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Opiskelijakirjastossa kysytään aina 
asianmukaiset luvat aineiston verkkoon saamiseen.  

Käyttöoikeuksien kysymiseen tekijänoikeuksien haltijoilta on kirjastossa viime 
vuosien aikana kehittynyt kelvolliset rutiinit. On laadittu ohjeet, joiden 
perusteella toiminta pysyy hallinnassa mutta joita voi myös soveltaa 
tapauskohtaisesti.  

 

Käyttöoikeuksien hallinnointi 

Käyttöoikeuksien hankintaprosessi pysyy hallinnassa Oppix-tietokannan 
hallinnointisivuston avulla. Sivuilta syötetään ja muokataan aineiston 
viitetiedot ja linkit, lisätään sopimusosapuolia, käsitellään käyttösopimuksia ja 
liitetään kurssitietoja aineistoihin. 

Kaiken kaikkiaan käyttöoikeuksien hankintaproseduuri on 
monipolvisuudestaan johtuen työvoimavaltainen toiminto. 
Opiskelijakirjastossa sitä on tähän asti hoidettu kehittämishankkeiden osana, 
mutta jatkossa se siirtyy perustoiminnan piiriin. Verkko-opetus kun lisääntyy 
yliopistossa vääjäämättä eikä digitaalisten aineistojen ja niiden 
käyttöoikeuksien hankintatoimintoa enää voida pitää väliaikaisluonteisena.  

Käyttöoikeuksien hankinnasta ja hallinnoinnista vuonna 2001 tekemäni 
selvitys on suurelta osin edelleenkin ajankohtainen ja sisältää yksityiskohtaisia 
kuvauksia lupahankinnasta käytännössä. 

Verkko-opintoaineiston käyttöoikeuksien hankinta ja hallinnointi. 

 

E-kirjojen jakeluhanke 

Opiskelijat ovat ottaneet digitaaliset, opintoihin kuuluvat artikkelit erittäin 
hyvin vastaan. Niitä käytetään paljon. Suosituimpia artikkeleita ladataan jopa 
useita tuhansia kertoja vuodessa. Mikä painettu lehti kestäisi tällaisen selailun? 
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Onnistuminen digitaalisten artikkelien jakelussa innosti kokeilemaan samaa 
kirjoille. Opiskelijakirjaston OPM:n rahoituksella vuonna 2001 käynnistämässä 
hankkeessa "Opintoaineiston digitaaliset julkaisu- ja jakelukanavat" haluttiin 
selvittää paljon kysytyn ja/tai loppuunmyytyjen kurssikirjallisuuden 
uudenlaisia esitys- ja käyttötapoja. Testattaviksi jakelukanaviksi valittiin e-
kirja -lukulaitteet, tarvepainatus ja verkkokirjat. 

Tässä Opiskelijakirjaston koordinoimassa hankkeessa muina osallistujina ovat 
Tampereen, Vaasan, Jyväskylän, Oulun ja Lapin yliopistojen kirjastot sekä 
julkaisijapuolen asiantuntijana Yliopistopaino. Hanke jatkuu ensi vuonna ja 
painottuu e-kirjojen käyttötutkimuksiin. 

 

E-kirja -lukulaitteet 

E-kirja -lukulaitteiden käytön suunniteltiin tapahtuvan niin, että kirjasto ostaa 
laitteet ja niiden sisällön eli kirjatiedostot ja lainaa niitä opiskelijoille. Laitteita 
(CyBook) hankittiin ja kolme kurssikirjaa digitoitiin, mutta varsinaiseen 
suurimittaiseen testaamiseen ei päästy, kun laitevalmistaja ajautui konkurssiin. 

Sähkökirjalaitteiden kehittämiseen panostetaan Yhdysvalloissa ja siellä 
uskotaan vahvasti niiden yleistyvän, kun käyttö helpottuu ja laitteet halpenevat. 

 

Verkkokirjat 

Opiskelijakirjaston yhteistyökumppaneina verkkokirjojen jakelumallin 
kehittelyssä ovat olleet aluksi WSOY ja nyttemmin Eweline Oy Finland. 
Ewelinen kanssa toiminta jatkuu vuoden pilottivaiheen jälkeen tiiviisti. 
Opiskelijakirjasto on hankkinut Ewelinen kautta yli 80 e-kirjanimekettä, joihin 
pääsee HELKAsta. E-kirjojen käyttöoikeus on rajattu Helsingin yliopiston 
opiskelijoille ja henkilökunnalle. Niiden käyttö on käynnistynyt hyvin, 
latauksia on tähän mennessä yli 550.  

Tietoa Opiskelijakirjaston e-kirjoista 

Asiakkaan e-kirjoista saama hyöty 

• saatavuus 24 / 7 / 365 
• hyvä vaihtoehto kun kirja ei paikalla hyllyssä 
• kevyempi kassi 
• ei sakkomaksuja 
• helppokäyttöisyys, hakuominaisuudet 
• omat muistiinpanot ja alleviivaukset sallittuja 

Hyöty kirjastolle 

• tilansäästö = kustannussäästö 
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• yksinkertainen logistiikka (ostot, poistot) 
• työaikaa säästyy lainauksessa, karhunnassa jne. 
• tiedostojen säilytys ei vie omaa palvelintilaa 
• e-kirjat eivät kulu eivätkä katoa 
• palvelu paranee - kirjasto aina auki 

E-kirjat ja digitaaliset artikkelit ovat tulleet kirjastoon normaalin lainaus- ja 
kokoelmatoiminnan osaksi. Kiistämätön tosiasia uusista jakelukanavista 
huolimatta on, että painettujen kurssikirjojen jakelu on Opiskelijakirjaston 
keskeinen ja merkittävä palvelu. Kirjojen saatavuus verkon kautta kuitenkin 
parantaa palvelua tarjotessaan vaihtoehtoisen aineistomuodon, laina-ajan ja 
käyttötavan. 
 

Opiskelijakirjaston hankesivut. 

 
Sirkka-Liisa Korkeila 

suunnittelija 
Opiskelijakirjasto 
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