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Tässä lyhyessä artikkelissa on tarkoitus esitellä suomalaista Klassikkokirjastoa, joka on kattava 

kokonaisuus suomalaista kirjallisuutta. Mutta ennen kuin jatkan, pyydän että lukija panee merkille 

sanat jotka toistuvat tekstissä.  

Klassikkokirjasto löytyy verkosta, ja yksi sen sisällöistä on sähköinen kirjasto. Klassikkokirjastosta 

löytyy sekä suomen- että ruotsinkielisiä kirjoja, pääasiassa kaunokirjallisia, ja jonkin verran myös 

esimerkiksi kirjallisuushistoriallisia teoksia. Klassikkokirjasto-hanke, joka on Kansalliskirjaston ja 

Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilaisen ja pohjoismaisen osaston yhteistyöhanke, on sen lisäksi 

tuottanut muitakin sisältöjä, kuten suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvää tutkimustietoa. Koska 

Klassikkokirjaston kaltainen hanke liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen ja teknologiseen 

kehitykseen tai ilmiöön – digitalisaatioon – joka luonnollisesti vaikuttaa myös kirjallisuuden 

kenttään, on tarpeen hetken pohtia, myöskin niitä käsitteitä joilla puhumme kirjallisuudesta: 

kirjallisuus, kirja, kirjasto. 

Klassikkokirjastossa ”kirjasto” sijaitsee siis verkossa, ja teos ilmestyy oman kotikoneen näytölle 

sen sijaan, että käyttäjä kävelee fyysiseen kirjastorakennukseen ja nostelee kirjoja hyllyltä tai 

täyttelee lomakkeita, jotta kirjoja tuotaisiin katsottaviksi kirjastokellarin kätköistä. Ja kun 

kaunokirjallinen teos, vaikkapa Maria Jotunin romaani Huojuva talo, joka ilmestyi painettuna 

kirjana vasta 1963 20 vuotta tekijänsä kuoleman jälkeen, ilmestyy sähköisessä muodossa verkon 

sivuilla, voidaan pohtia, onko se edelleenkin ”sama” kuin painettu teos? Ja onko se edelleenkin 

”kirja”? Ainakin teos saa uusia ominaisuuksia, sen lukeminen näytöltä on hieman erilainen 

kokemus verrattuna paperisivujen selaamiseen. Monissa tapauksissa – kuten Klassikkokirjaston 

teoksissa, teksti on sen lisäksi OCR-luettu, mikä mahdollistaa tekstihakuja. Yhtäkkiä voi hetkessä 

löytää juuri sen parhaan kohdan, jonka haluaa siteerata! Vaikka tämä sinänsä saattaa tuntua 

ihmeelliseltä niille, jotka ovat kasvaneet aikuisiksi ennen 1990-luvun loppupuolella alkanutta laajaa 

digitaalista kehitystä, mahdollisuudet eivät rajoitu vain sitaatin nopeaan löytämiseen. 



Klassikkokirjasto on suunniteltu laajaa käyttäjäkuntaa ajatellen – opettajille, opiskelijoille, 

tavallisille lukijoille. Kirjallisuuden saattaminen sähköiseen muotoon avaa myöskin uusia 

mahdollisuuksia kirjallisuuden tai vaikkapa kielen, historian ja kulttuurin tutkimukselle. Ainakin 

hieman pidemmällä tähtäyksellä kirjallisuuden sähköistyminen mahdollistaa laajempiakin 

tutkimuksia, joissa digitaalisten menetelmien avulla voi tutkia kymmeniä tuhansia teoksia, ja 

ehkäpä löytää yllättäviä kuvioita ja piirteitä laajan aineiston pohjalta. Ja paljon voi toki tehdä jo nyt. 

Myös saatavuus sinänsä auttaa sekä tutkimusta että muuta käyttöä. 

Suuri osa Klassikkokirjaston teoksista ovat kaikkien saatavilla olevia tekijänoikeusvapaita teoksia, 

mikä tarkoittaa sitä, että tekijät ovat olleet kuolleita vähintään 70 vuotta. Näitä teoksia on noin 

1300. Klassikkokirjastoon kuuluu myöskin tekijänoikeusalainen kokoelma (noin 1000 teosta), sillä 

Kansalliskirjaston, Sanaston ja Kopioston välinen sopimus on mahdollistanut, että hankkeen piirissä 

on voinut julkaista laajasti vuosina 1948-1960 kuolleiden kirjailijoiden teoksia. Tähän joukkoon 

kuuluva kaunokirjallisuus on käytettävissä Suomessa tutkimus- ja opetustarkoitukseen (ns. Haka-

tunnistautumisella) kolmen vuoden ajan. Tekijänoikeusalaiseen kokoelmaan kuuluu myös vapaasti 

käytettävissä olevia, vuoteen 1972 mennessä ilmestyneitä kirjallisuushistoriallisia teoksia. 

Klassikot – pioneerit, esseistit, pakinoitsijat... 

Klassikkokirjaston esikuvana on ollut muissakin maissa perustetut, saman kaltaiset sähköiset 

kirjastot, esimerkiksi Ruotsin Litteraturbanken ja Ranskan Gallica. Kuten monissa tällaisissa 

hankkeissa, Klassikkokirjaston lähtökohtana on ensisijaisesti ollut klassikkoteokset ja -kirjailijat, eli 

sellaiset kirjailijat ja teokset, joilla on vakiintunut asema kirjallisuuden tutkimuksessa, 

kirjallisuushistoriassa ja -keskustelussa. Nämä on asetettu digitoinnissa etusijalle. Mukana ovat 

sellaiset kirjailijat kuten Minna Canth, Aleksis Kivi, Johan Ludvig Runeberg, Maiju Lassila, Edith 

Södergran, Eino Leino, Runar Schildt… vain muutaman mainitakseni. Näitä kirjailijoita luetaan 

edelleen, niistä keskustellaan, niitä opiskellaan kouluissa ja yliopistoilla, niistä tehdään tutkimusta 



ja ne ovat vaikuttaneet kirjallisuuden kehitykseen. Klassikkokirjaston kokoelmaan kuuluu kaikkia 

kirjallisuuden peruslajeja, romaaneja, runokokoelmia, näytelmiä ja novelleja. 

Klassikoiden lisäksi moni muukin kirjailija on vaikuttanut kirjallisuuden kehitykseen. On myös 

kirjailijoita, joita tuskin enää muistetaan, mutta jotka ovat olleet oman aikansa bestsellereitä. Vaikka 

kaikkia kirjailijoita tai teoksia ei ainakaan vielä ole ollut mahdollista digitoida budjetin raameissa, 

digitointityötä tehdessä, saa yleiskuvan niistä kirjailijoista, teoksista ja lajeista jotka ovat olleet 

olemassa – toimineet ja vaikuttaneet kentällä. Osittain tämä näkymä välittyy myös käyttäjille. 

Digitoinnin lähtökohtana on siis valikointi ja valintakriteereiden pohdintaa eri tasoilla. Kun 

valintakriteereitä sovelletaan käytäntöön, pohjana täytyy olla laaja näkemys suomalaisen 

kirjallisuuden kentästä. 

Klassikoiden lisäksi on ollut mahdollista julkaista melko laajastikin muita kirjallisuushistoriallisesti 

kiinnostavia teoksia ja kirjailijoita, esimerkiksi jonkin kirjallisen lajin pioneereja. Näiden 

kirjailijoiden joukossa on runsaasti muun muassa itseoppineita kirjailijoita ja työväenkirjailijoita, 

kuten Kauppis-Heikki, Hilda Tihlä ja Pietari Päivärinta, sekä varhaisia romaanikirjailijoita, kuten 

Charlotta Falkman. Hankkeessa on myös digitoitu joitakin erityisryhmiä kuten viihdekirjallisuutta. 

Varsinkin tekijänoikeusalaisten teosten kokoelmassa on myös laajasti eri lajien kirjallisuutta, 

seikkailuromaaneja, seuranäytelmiä, dekkareita, matkakirjoja, esseitä, muistelmia, pakinoita ja 

kansankuvauksia. Kokoelmissa on myös kirjallisuushistoriallisia teoksia, varsinkin liittyen Suomen 

kirjallisuuden historiaan. Jonkin verran on myös lasten- ja nuortenkirjallisuutta, ei kuitenkaan kovin 

paljon, sillä Kirjahistoria-sisarhankkeellamme on jo olemassa hieno lastenkirjakokoelma. 

Esimerkiksi tekijänoikeuden luomat raamit ovat osaltaan tietysti myös vaikuttaneet valikoimaan. 

Nykykirjallisuutta ei ole mahdollista julkaista ilman erillisiä sopimuksia. Myöskin muiden 

hankkeiden digitointi on voinut vaikuttaa siihen, ettemme ole julkaisseet  



teoksia, jotka ovat jo laajasti saatavilla jonkun toisen hankkeen verkkosivuilla. Klassikkokirjaston 

kokoelmissa näkyy kuitenkin laajasti suomalainen klassikkokirjallisuus. Sen lisäksi kokoelmat 

avaavat näkymiä 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuoliskon kaunokirjallisuuteen koko laajuudessaan. 

Digitoinnin yhteydessä avautuu siis uusia näkökulmia myös suomalaiseen kirjallisuuteen. 

Käytännössä valintojen pohjana on erityisesti ollut (painettu) Suomen kirjailijat-bibliografia sekä 

Kansallisbibliografia (Fennica). Bibliografioiden ja kirjastotietokantojen näkökulma suomalaiseen 

kirjallisuuteen on tietysti laajempi suhteessa esimerkiksi kirjallisuudentutkimukseen tai kirjoitettuun 

kirjallisuushistoriaan. Toisaalta se usein tuntuu vahvistavan tutkimuksessa vakiintuneita käsityksiä 

ja esimerkiksi klassikoiden asemaa. Vaikka klassikkokirjailijan tuotanto sinänsä ei olisikaan kovin 

suuri, bibliografioiden viitteet jatkuvat sivusta toiseen, eli samojen nimekkeiden eri painoksia ja 

käännöksiä. 

 

Läheisyys kirjaan 

 

Kuten olen yllä pohtinut, suhde kirjaan ja kirjallisuuteen muuttuu digitalisoinnin myötä. Muutos ei 

kuitenkaan ole yksisuuntainen. Yksi ongelma kohtaamisissa sähköisten tekstien kanssa on, että aina 

ei voi olla varmoja tekstin alkuperästä tai luotettavuudesta. Mikä painos kirjallisesta teoksesta on 

digitoitu, ja missä suhteessa näytön teksti on painettuun tekstiin? Alkuperäinen ”kirja” voi tuntua 

etäiseltä. 

 

Klassikkokirjaston työssä lähdekritiikki on keskeinen periaate, ja yhteistyö Kansalliskirjaston 

kanssa on mahdollistanut sen, että tiedämme mikä painos ja jopa mikä kappale kirjasta on digitoitu. 

Pääsääntöisesti Klassikkokirjasto on digitoinut teosten ensipainoksia. Kirja avautuu vaikkapa 

läppärillä, kotisohvalla istuessaan. Varsinkin sellaisten kirjojen kohdalla, jotka ovat harvinaisia 

kirjastojen kokoelmissa ja saatavilla painetussa muodossa vain tilauksen kautta kirjaston suljetusta 



kokoelmasta, eron tuntee melkein iholla. Kirja ja sen sisältämä teksti tai kertomus tulevatkin 

lähemmäksi. 

 

Anna Biström 

 

 

Kirjoittaja on tällä hetkellä pohjoismaisen kirjallisuuden vt. yliopistolehtori Helsingin yliopistossa. 

Hän on toiminut Klassikkokirjasto-hankkeen toimittajana vuosina 2014–2019. 

 

Klassikkokirjasto on Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilaisen ja 

pohjoismaisen osaston yhteistyöhanke, jota johtaa kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki 

Nummi. Myös Helsingin yliopiston kirjasto on osallistunut hankkeeseen. Klassikkokirjastoa ovat 

rahoittaneet Koneen Säätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Liisa Santalan rahasto, Svenska 

kulturfonden sekä mainitut yhteistyökumppanit. 

 

Klassikkokirjaston kokoelmat sekä lisätietoja hankkeesta, sähköisestä kirjastosta sekä muista 

sisällöistä löytyvät osoitteesta https://digi.kansalliskirjasto.fi/collections?id=21  
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