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JOHDANTO

Yliopiston opetus- ja oppimismenetelmät ovat muuttumassa. Etäopiskelu yleistyy ja omaehtoinen opiskelu
lisääntyy. Opiskelussa korostuvat ongelmalähtöisyys ja projektiluonteisuus. Uudet menetelmät
mahdollistavat vuorovaikutteisuuden ja yhteistoiminnallisuuden lisääntymisen opiskelussa. Uudenlaiset
opiskelutavat vaikuttavat opiskelijoiden tarpeisiin ja asettavat koulutusorganisaatioille haasteita. Verkko-
oppimisympäristöt muuttavat yliopistojen opetus- ja oppimisjärjestelyjä.

Tietoverkkojen käytön ja verkkojulkaisemisen lisääntyessä kirjastot tarkistavat kokoelmakäsitettään.
Kirjastojen kokoelmat ovat tähän asti olleet asiakkaiden käytössä aukioloaikojen puitteissa. Nyt osa
aineistosta on saavutettavissa myös tietokoneen ruudulta. Kirjaston aukioloajoilla ja sijainnilla ei ole silloin
merkitystä. Kirjastojen painettujen ja digitaalisten kokoelmien integroituessa puhutaan hybridikirjastoista.
Myös saatavilla olevan kokoelmien laajuus kasvaa merkittävästi kirjaston rajojen levitessä tietoverkkojen
ansiosta. Verkottuminen mahdollistaa kirjastojen välisen monipuolisen yhteistyön ja vaikuttaa myös
vuorovaikutukseen kirjastojen ja julkaisijoiden välillä.

Opiskelijakirjaston oppimiskeskushankkeessa verkkojulkaisemisella ja digitaalisella opintoaineistolla on
keskeinen merkitys. Aineisto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Monta lukijaa voi käyttää sitä yhtä
aikaa. Laina-ajat eivät rajoita verkkoaineiston saatavuutta. Tottumus Internetin käyttöön helpottaa
verkkovälitteisen opiskelun omaksumista. Kirjastojen tavoitteena on helpottaa opintoaineiston jakelua
opiskelijoille. Verkko-opintoaineiston käyttöön saamiseksi tarvitaan vain yksi alkuperäinen kappale. Aineiston
arkistointiin kehitetään välineitä eri tahoilla.

Digitaalisen aineiston hankinta vaatii kirjastolta uusia toimenpiteitä ja osaamista. Olennaista on saada
aineiston sähköistä käyttöä varten asianmukaiset luvat. Käyttölupia on tekijänoikeuslainsäädäntöön
perustuen hankittava julkaisun oikeudenhaltijoilta. Tämä edellyttää kirjastolta käyttölupien hankinnan hyvää
hallintaa ja toimivaa organisointia.
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KÄYTTÖOIKEUKSIEN JA AINEISTOJEN HANKINTA JA HALLINNOINTI -HANKE

Kirjastojen digitaalisen aineiston käyttöoikeuksien hankinnasta kertyneet kokemukset Suomessa ovat
toistaiseksi liittyneet lähinnä suuriin elektronisen julkaisemisen ja verkkojakelun yhteishankkeisiin, joissa
kohteena olevat julkaisut ja niiden käyttöoikeudet on hankittu konsortiopohjalta tai ovat yliopiston omaa
tuotantoa. Oppimateriaalin verkkokäyttöä on yliopistokirjastoissa kokeiltu vasta jonkin verran.

Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen kirjastoissa aloitettiin vuonna 1996 verkko-opiskelua tukevan elektronisen
kurssikirjaston mallin rakentaminen. Testiaineistona käytettiin lähinnä ko. yliopistojen omien opettajien
tuotantoa. Myös Opiskelijakirjastossa oli Helsingin yliopiston tukemana oma OODI–oppimateriaaliprojekti
vuosina 1998 - 1999, jolloin testattiin erityyppistä verkko-opintoaineistoa.

Vuosina 1998 - 1999 toteutettiin laaja verkko-opiskelua ja digitaalista opintoaineistoa käsittelevä
yhteistyöhanke Opintoaineistot verkossa, jossa olivat Opiskelijakirjaston lisäksi mukana Vaasan yliopiston
kirjasto, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto ja Svenska handelshögskolans
bibliotek. Hanke sai tukea Opetusministeriöltä. Siinä selvitettiin yliopistojen verkko-opetusta ja oppimateriaalia
tulevaisuuden oppimisympäristössä.  Yhteistyöhankkeen tuloksena syntyneeseen raporttiin ”Yliopisto-opetus
ja opintoaineistot verkossa” sisältyy laajahko opintoaineiston verkkojulkaisemisen tekijänoikeudellisia
kysymyksiä käsittelevä osuus, jonka asiapohjaan nojautuen Opiskelijakirjasto on hankkinut käyttöoikeuksia
julkaisujen digitointiin ja verkkojulkaisemiseen.

Käynnissä oleva Käyttöoikeuksien ja aineistojen hankinta ja hallinnointi -hanke on jatkoa OODI-
oppimateriaalit ja Opintoaineistot verkossa –projekteille.  Hanke alkoi kesällä 2000 pilottihankkeiden
muodossa. Toiminnan malleja on haettu amerikkalaisissa ja brittiläisissä yliopistokirjastoissa yleisestä
elektronisesta kurssiaineistosta ja sen hankintamekanismeista. Hankkeen pilotteina on toteutettu Helsingin
yliopiston valtio- ja oikeustieteellisten tiedekuntien tiettyjen julkaisujen ja yhden luentokurssin oheisaineiston
käyttöoikeuksien hankintaa, digitoitu aineistoa ja kehitetty käyttölupien hallintaa varten lupatietokanta.

Käyttöoikeuksien ja aineistojen hankinta ja hallinnointi –hanke on osa verkko-opetuksen ja virtuaaliyliopiston
tukipalvelujen kehittämistä vuosina 2000 - 2001. Hankkeen tavoitteena on selvittää kirjaston roolia
digitaalisen opintoaineiston tuotannossa, hankinnassa, jakelussa ja käytössä. Tavoitteena on myös
luoda käyttökelpoiset ja kirjaston perustoimintaan siirrettävät mallit digitaalisen opintoaineiston
hankinnalle, käyttölupien hankkimiselle ja näiden hallinnoinnille. Tärkeää on myös lisensoinnin koti-
ja ulkomaisten käytäntöjen selvittäminen sekä yhteistyömuotojen suunnittelu ja luominen toisaalta
kustantajien, toisaalta toisten kirjastojen kanssa (konsortiot).

Käsillä oleva selvitys liittyy hankkeen suunnitteluvaiheeseen. Selvityksessä tarkastellaan aiheeseen liittyviä
käsitteitä ja digitaalisen oppimateriaalin hankinnan kotimaisia ja kansainvälisiä malleja, arvioidaan
kustantajien lisenssipolitiikkaa ja selvitellään nykyisiä toimintatapoja ja hallinnointikäytäntöjä sekä
käyttölupien kustannuksia.

Opiskelijakirjastosta ovat hankkeessa olleet mukana kirjastonjohtaja Kaisa Sinikara, kokoelmapäällikkö
Leena Koho osahankkeen vastuuhenkilönä,  suunnittelija Ari Rouvari hankkeen suunnittelijana ja
pilottivaiheen käyttölupien hankkijana, tietotekniikkasuunnittelija Esa-Pekka Keskitalo verkkojulkaisemisen
asiantuntijana ja aineiston digitoijana ja kirjastosihteeri Tommi Koskinen lupatietokannan tekijänä.
Projektihenkilönä hankkeessa ja siihen liittyvän selvityksen tekemisessä aloitti 23.10.2000 informaatikko
Sirkka-Liisa Korkeila.
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1. KESKEISET KÄSITTEET

Digitaalisen opintoaineiston käyttöoikeudet ja niiden hankinta on alue, josta suomalaisilla yliopistokirjastoilla
ei ole toistaiseksi paljon kokemusta.  Lukuun ottamatta laajoja elektronisen, lähinnä tutkimusta palvelevan
aineiston jakelun konsortiopohjaisia hankkeita ja muuta julkaisutoimintaa kirjastot ja laitokset ovat julkaisseet
digitoitua opintoaineistoa verkkosivuillaan lähinnä vain satunnaisesti tai kokeiluluontoisesti.

Käsitteitä tarkastellaan seuraavaksi Käyttöoikeuksien ja aineistojen hankinta ja hallinnointi –hankkeen
perustan määrittelemiseksi. Juridisia ja teknisiä termejä kuvaillaan pintapuolisemmin kuin muita aihealueen
käsitteitä, sillä tekijänoikeudellisia ja elektronisen julkaisemisen teknisiä kysymyksiä pohtivia ja esitteleviä
raportteja on runsaasti saatavilla.

Digitaaliset kirjastot
Kirjastoaineiston digitoinnin kohteena on usein historiallinen aineisto, kuten Library of Congressin
digitointiohjelmassa National Digital Library Program, joka samalla on  yleensä tekijänoikeusvapaata. Myös
Helsingin yliopiston kirjasto koordinoi useita digitointiprojekteja.

Digitaalisista kirjastoista puhutaan joskus myös tarkoittaen laajasti kirjastojen elektronisten julkaisujen
kokoelmia. Näitä ovat linkkilistat sähköiseen, vapaasti tai rajoitetusti verkkokäytössä olevaan aineistoon.
Linkkikirjastoista käytetään myös virtuaalikirjasto-nimitystä. Kolmas tyyppi ovat www-pohjaiset, rajatulle
käyttäjäkunnalle suunnatut sähköiset tietovarannot (kuten FinElib).

Digitaaliset kirjastot, virtuaalikirjastot ja verkkoaineisto -käsitteiden sekoittuminen on tavallista.
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian yliopistokirjastojen opiskelua varten tarjoama verkkoaineisto (electronic
reserves) sisältää yleensä kurssimateriaalia ja tutkintovaatimusten mukaista aineistoa tai on osa
oppimisympäristöjä, mutta digitaaliset resurssit sisältävät FinElibin kaltaisia laajoja tietoresursseja
(esimerkiksi  Michiganin yliopiston kirjasto http://www.lib.umich.edu/libhome/Reserves/).

Digital rights management (DRM)
Digitaalisen julkaisu- ja viihdetuotannon jakelumekanismeja uhkaavat hakkerointi ja piratismi. Digitaalisten
tuotteiden sisällön suojaamista ja niiden jakelun kontrollointia varten tarvittavien tuotteiden kehittely on
muodostunut suosituksi liikeideaksi. Näitä tuotteita ovat mm. salaukseen, virusten torjuntaan ja ”poliisin”
tehtäviin erikoistuneet ohjelmistot. Digital rights management (DRM) –teknologialla valvotaan myös
käyttöoikeuksia.

Sisällön tuottajat käyttävät DRM-teknologiaa suojatakseen tiedostojaan luvattomalta käytöltä. DRM toimii
esimerkiksi seuraavalla tavalla: Suojattava tiedosto täytyy ensin pakata. Pakattu tiedosto on kryptattu
avaimella, joka on tiedoston avaamiseen tarvittava data ja joka sisältää informaatiota tiedon sisällöstä, kuten
nimeke, tekijä ja tekijänoikeudet. Pakatun tiedoston avaamiseen tulee käyttäjällä olla lisenssi. Lisenssi
sisältää mainitun avaimen ja se määrittelee sallitut käyttöoikeudet. Jokaisella käyttäjällä on oma lisenssi. Sen
saaminen voi tapahtua käyttäjän huomaamatta tai siten, että käyttäjän täytyy ensin suorittaa jokin tekninen
toimenpide, esim. rekisteröinti-ilmoitus tai maksu. Lisenssit antavat sisällön tuottajalle tietoa käyttäjästä.

DRM –tuotteita ovat tuoneet markkinoille mm.:
- Adobe (Adobe Content Server)
- Xerox (XrML)
- Microsoft (Microsoft Windows Media Rights Manager)

Fair use eli kohtuullinen käyttö
Amerikkalaisten yliopistokirjastojen suhtautuminen tekijänoikeuslain määrittelemiin rajoituksiin
verkkoaineiston käytöstä vaihtelee. Ne kiistelevät verkko-opintoaineiston käyttölupien tarpeellisuudesta.
Toisten mielestä kirjastojen ei tarvitse pyytää lupaa käyttää opetustarkoituksiin sellaista aineistoa, jonka se
omistaa. Tämä koskee sekä paperimuotoisten että sähköisen kurssiaineiston tekijänoikeuksia.
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Suuri osa yliopistokirjastoista noudattaakin digitaalisen opintoaineiston käytössä fair use –periaatetta, josta
Yhdysvaltojen tekijänoikeuslaki sanoo näin:

“United States Code, Title 17, Section 107:
Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted
work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means
specified in that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching
(including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an
infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular
case is a fair use the factors to be considered shall include--
(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial
nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as
a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.
The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is
made upon consideration of all the above factors.”

Yhdysvalloissa on tehty suosituksia fair use –periaatteen soveltamisesta erilaisissa julkaisujen käyttötavoissa
(Fair Use Guidelines for Educational Multimedia ja Fair use guidelines for electronic reserves systems). Nämä
eivät ole juridisesti sitovia, vaan ainoastaan tiettyjen yhteisöjen keskenään sopimia ohjeita lain tulkinnasta.
Niiden mukaan opetustarkoituksiin käytettävän aineiston ottamiseen sähköiseen kokoelmaan ei tarvitse
pyytää käyttölupia silloin, kun aineisto otetaan kokoelmiin ensimmäistä kertaa. Toisella kerralla lupa tarvitaan.
Tämä tulkitaan kirjastoissa niin, että kirjasto voi ottaa aineiston sähköisiin kokoelmiin ilman lupaa yhdeksi
lukuvuodeksi kerrallaan. Jos aineistoa tarvitaan vielä seuraavana lukuvuonna, pyydetään oikeudenhaltijoilta
käyttöluvat. Toisen vastaavan fair use –tulkinnan mukaan aineiston käyttöä voidaan rajoittaa muilla tavoilla,
kuten suojaamalla aineisto salasanalla, joka on vain kurssiin osallistuvien tiedossa. Näitä sovelluksia voidaan
käyttää myös yhtäaikaa.

Mainittujen fair use –tulkintojen lisäksi on amerikkalaisten yliopistojen kirjastoissa myös toisen, tiukemman
linjan kannattajia. Nämä kysyvät käyttöluvan aina eivätkä katso lain sallivan lukuvuoden mittaista ilmaista ja
luvatonta (= fair use) käyttöä. Asiasta on käyty amerikkalaisilla sähköisillä keskustelulistoilla vilkasta
keskustelua ja lisäksi siitä on keskusteltu tekijänoikeuslain muutosta suunniteltaessa. Liberaalimman fair use
–käytännön kannattajien mielestä kustantajilta kysyminen on turhaa, kirjaston kannalta hankalaa ja työlästä
ja lisäksi antaa kustantajille ylivoimaisen aseman, mikä näkyy lisenssien hinnoittelussa. Tiukemman linjan
kannattajat haluavat varmistaa toiminnan lainmukaisuuden. Toisaalta heidän mielestään fair use –tulkinta
jopa kahlitsee kirjastoja rajoittaessaan käytön yhteen lukuvuoteen.

Sekä paperisen että sähköisen kurssiaineiston tarjonnassa on määriteltävä, sovelletaanko fair use –
käytäntöä vai ei. Amerikkalaisissa kirjastoissa ajatellaan yleensä, että esimerkiksi artikkelin paperikopion
säilyttäminen ei ole sallittua, jos aineisto on verkko-opintoaineistossa. Tämä koskee tiskin takana
säilytettävää kurssien oheisaineistoa. Kysymys on kopioiden sallitusta määrästä.

Yhdysvaltojen fair use –termiä vastaa Iso-Britanniassa fair dealing. Myös siellä on tehty suositukset
käsitteen tulkinnasta (Guidelines for Fair Dealing in an Electronic Environment). Iso-Britanniassa ei fair
dealing –käytäntöön kuitenkaan kuulu digitaalisen aineiston julkaiseminen Internetissä, vaan käyttölupa on
siihen tarkoitukseen pyydettävä aina.

Suomalainen FinElib on lisenssipolitiikassaan määritellyt fair use –käsitteen käytön lisenssineuvotteluissa
näin: ”Lisenssien tulee sallia valtuutetuille käyttäjille kaiken aineiston “ kohtuullinen käyttö”  (”fair use”)  ei-
kaupalliseen tarkoitukseen, kuten koulutukseen, opetukseen ja tutkimukseen.  Käyttöoikeus sallii aineiston
rajoittamattoman katselun, tallettamisen ja tulostamisen voimassaolevan tekijänoikeuslain esittämin
varauksin ”. 

Käyttäjäsopimus
Käyttäjäsopimuksella tarkoitetaan yleensä sopimusta, jonka esimerkiksi yliopisto verkkojulkaisijana tekee
aineiston yksittäisen käyttäjän, yleensä opiskelijan kanssa.



VERKKO-OPINTOAINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN HANKINTA JA HALLINNOINTI

7

Käyttöehdot
Verkkoaineiston käyttämistä voidaan rajoittaa tietyillä tavoilla. Kustantajien myöntämiin käyttölupiin liittyy
usein ehtoja, jotka pitää huomioida aineiston tarjonnassa. Näitä voivat olla käytön rajoitukset (ks. Verkko-
opintoaineiston käytön rajoittaminen), käyttöluvan ajallinen kesto, tulostamisen rajoittaminen ja käytön
tilastotietojen raportointivelvollisuus. Myös korvausehdot mahdollisista rikkeistä voidaan huomioida
käyttöehdoissa.

Käyttölupa, käyttöoikeus, lisenssi
Lisenssi eli käyttölupa tarkoittaa tekijänoikeudessa sopimusta julkaisun oikeudenhaltijan tai häntä edustavan
organisaation ja käyttäjän välillä. Käyttöluvan käsitetään antavan luvan sellaiseen, mikä muuten olisi
lainvastaista. Esimerkiksi lisenssi digitaalisen informaation käyttämiseen antaa luvan informaatioon pääsyyn
ja sen käyttöön sellaisin ehdoin kuin sopimuksessa on määritelty. Käyttöoikeutta ei voi siirtää ilman
oikeudenhaltijan lupaa. Kun käyttölupa on saatu, ollaan käyttöoikeuden haltijoita. (FinElibin käytännöistä ks.
2. luku.)

Käyttöoikeuksien hankintaa tehdään koulutusorganisaatioissa eri tarkoituksiin:

- Opintoaineiston saatavuuden helpottamiseksi
- Kurssipakettien rakentamiseksi
- Etäopiskelumateriaalin jakelemiseksi

Yhdysvalloissa puhutaan kahdenlaisista digitaalisen aineiston lisensseistä. Nämä ovat ensinnäkin
transactional licenses, jotka sallivat digitaalisen aineiston erityiskäytön, esimerkiksi paperisen aineiston
kopioinnin ja uudelleen julkaisun ja jakelun digitaalisena. Toinen lisenssityyppi on site licenses, joilla
sallitaan tietyn ryhmän tietyn tyyppisen aineiston käyttö määritellyssä ajassa, esimerkiksi tietokannan tai
ohjelman kollektiivinen käyttö (kuten FinElib).

Käyttölupasopimusprosessin osapuolet
Käyttölupien hankinta- ja sopimusprosessissa on seuraavat osapuolet: 1) Käyttöluvan hakijat (esimerkiksi
yliopisto tai sen kirjasto), jotka päättävät tekijänoikeudella suojatun aineiston käyttämisestä ja käyttöluvan
hankkimisesta, 2) oikeudenhaltijat, joilla on tekijänoikeudet aineistoon ja 3) organisaatiot, jotka myöntävät
käyttöoikeuksia, hallinnoivat käyttöoikeuksia ja järjestävät käyttöoikeuksien siirrot. Nämä organisaatiot eivät
omista aineistoa, johon he myöntävät lisenssejä, vaan edustavat oikeudenhaltijoita. Kaikissa tapauksissa ei
välittäjäorganisaatiolla ole roolia käyttölupien siirrossa.

Linkittäminen
Avoimesti saatavilla olevaan verkkoaineistoon voi tehdä linkin ilman oikeudellisia ongelmia, jos kyseinen
linkki ei loukkaa tekijänoikeuksia. Linkittämiseen ei tarvita lupaa, paitsi jos sivun ylläpitäjä niin edellyttää. (Ks.
Samuli Simojoki & Rainer Oesch: ”Oppimateriaalin julkaisemisen oikeudelliset kysymykset” Opintoaineistot
verkossa –hankkeen loppuraportissa s. 49). On aina kuitenkin kohteliasta mainita lähde linkissä ja osoittaa
siten alkuperäinen tekijyys. Linkittäminen on helppoa, jos ko. aineistolla on URL-osoite. Jos teksti löytyy
kokotekstitietokannasta, johon kirjasto on hankkinut käyttöoikeudet, voidaan tehdä viittaus ja linkitys ko.
kohtaan. Jotkut amerikkalaiset kirjastot linkittävät verkko-opintoaineistosivuilta tässä tapauksessa lehden
abstract-sivulle.

Painatus ja tulostaminen
Digitaalitekniikan vaikutukset julkaisemiseen ulottuvat paitsi elektronisten julkaisujen tuottamiseen ja
digitaaliseen painamiseen myös painettujen julkaisujen tuotantoprosessiin. Digitaalitekniikka mahdollistaa
vaihtuvan tiedon ja räätälöinnin käytön.

Digitaalisen painamisen lopputuotteena on painettu julkaisu. Aineisto on digitaalisessa muodossa
painamisprosessiin saakka. Tulostus tapahtuu joko kirjapainossa digitaalisella painokoneella tai verkon
kautta.
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Tuloksena olevat tuotteet voivat olla tilaajan mukaan räätälöityjä ja siten kappale- tai sivukohtaisesti erilaisia.
Niistä voidaan myös tehdä painettuja kappaleita vain tarpeen mukaan (print on demand = tarvepainatus),
jolloin painetaan juuri oikea määrä, oikeaan aikaan ja usein valmiiksi arkistoidusta, uudelleenkäytettävästä ja
kunkin käyttökerran mukaan muokattavasta aineistosta. Kustantajien kannalta tarvepainatuksen
lisääntyminen monipuolistaa tarjontaa, helpottaa julkaisujen jakelua ja auttaa säätelemään kustannuksia.

Myös Opiskelijakirjasto on kokeillut loppuunmyydyn, digitoidun kurssikirjan tarvepainatusta Yliopistopainon
kanssa. Erilaisten vaihtoehtojen tutkimista jatketaan Opiskelijakirjastossa.

Teosten kopiointi on helpottunut huomattavasti ja kopioiden laatu parantunut. Verkko-opintoaineiston
tulostuksen tehokkuuteen vaikuttaa käytetty tallennusformaatti. Tulostaminen tapahtuu yleensä nopeasti ja
helposti mutta riippuu myös käyttäjän selaimesta ja käytössä olevasta tietokoneen kapasiteetista. Grafiikkaa
sisältävät tiedostot voivat tosin tuottaa ongelmia.

Paperitulostamisen hinnoittelu on monissa kirjastoissa ratkaisematta. Verkkotulostimien käyttöönotto on
varteenotettava vaihtoehto. Sähköisten palvelujen maksutavat ovat verkkokaupan ja sähköisen asioinnin
yleistymisen myötä kehittymässä. Keskeistä on taata maksutapojen turvallisuus käyttäjän kannalta.

Sopimuksista
Sopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen yhteinen mielipide yhteisesti päätetyistä asioista.
Käyttölupasopimuksissa pitää varmistua siitä, että luvan antaja on oikeutettu luvan myöntämiseen, etenkin
jos on epäselvää, kuka/mikä on oikeudenhaltija. Esimerkiksi tekijä saattaa olla luovuttanut oikeudet
kustantajalle. Sopimuksen tekninen muoto voi vaihdella, joten suullinenkin sopimus riittää. Keskustelu
kannattaa kuitenkin dokumentoida. Sovituista asioista voi keskustelun jälkeen lähettää myös kirjallisen
vahvistuksen.

FinElib-konsortion sopimuksissa on huomioitu ainakin seuraavat seikat: sopimuskausi, käyttäjäkunta,
käyttäjien tunnistustapa, päivitys, palvelimen hoito ja käyttötilastot. FinElib ilmoittaa myös sopimukseen
sisältyvät ehdot siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Esimerkiksi:

”Mitä saa tehdä:
 yleisesti hyväksytyt käyttöoikeudet:
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille kohtuullinen määrä hakujen tuloksia
- kopioida levykkeelle tai kovalevylle hakujen tuloksia
- kokonaisen julkaisun kopioiminen sallittu ainoastaan yksityiseen käyttöön
- yksittäisten artikkelien lähettäminen satunnaisesti digitaalisessa muodossa muille kuin
tilaajaorganisaatioiden jäsenille sallittu ainoastaan tieteellistä kommunikaatioita varten (ei
systemaattisesti!)
- koota aineistosta kurssimateriaalia organisaation omaan käyttöön, kyseinen materiaali on
poistettava lukukausien päätyttyä

Mitä ei saa tehdä:
- modifioida, soveltaa, siirtää, kääntää tai luoda materiaalia, joka pohjautuu palvelun
tarjoamaan aineistoon tai voi jollakin muulla tavalla loukata aineistoa koskevia
tekijänoikeuksia
- käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin.”

Tekijänoikeuslainsäädäntö
Koulutusorganisaatioiden on rakennettava opiskelijoille tarjottavat sähköiset kurssipaketit, virtuaaliset
oppimisympäristöt ja elektroniset kirjastot kiinnittäen tarkkaa huomiota siihen, että niiden eri osilla on
asianmukaiset käyttöoikeudet. Opiskeluaineiston jakelu on pitkään aiheuttanut jännitteitä tekijöiden, käyttäjien
ja tekijänoikeuksien haltijoiden välille. Etenkin digitaalisen opintoaineiston tekijänoikeuksia säätelevän
lainsäädännön tulkinta on jossain määrin hankalaa. Myös sähköisten kurssipakettien
tekijänoikeuskysymykset ovat osin avoimia ja kiistanalaisia.
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Suomen tekijänoikeuslaki on vuodelta 1961 (404/1961) ja asetus tekijänoikeudesta on vuodelta 1995
(574/1995). Niihin tehtyjen lisäysten ansiosta myös julkaisutoiminnan digitalisoituminen on jossain määrin
huomioitu (Suomen laki YR 401). Lisäksi Suomea velvoittavat juuri uudistettu EU:n
tekijänoikeuslainsäädäntö sekä solmitut kansainväliset tekijänoikeussopimukset, joiden avulla suojataan
muista maista peräisin olevien julkaisujen tekijänoikeuksia ja kansainvälistä kanssakäymistä.

Yhdysvalloissa tekijänoikeuslakia ollaan uudistamassa. Entisen Copyright-lain (US Code Title 17) tilalle on
lähiaikoina tulossa uusi, jota on valmisteltu pari vuotta. Sen valmistelunimi on Digital Millennium Copyright
Act. Kirjastojen verkkoaineiston kannalta uuden tekijänoikeuslain toivotaan tarkentavan fair use –käsitettä (ks.
tätä). Lähinnä toivotaan sen asian korostamista, että fair use -käytäntöä voidaan soveltaa myös
digitaalisessa ympäristössä. On olemassa pelkoja, että uusi tekijänoikeuslaki ja muut uudet, digitaalista
ympäristöä määrittelevät ja säätelevät lait merkitsevät aineiston kirjastokäytölle vaikeuksia. Tätä asiaa
pohditaan mm. tuoreessa seminaariesitelmässä ”Licensing & Digital Rights Management: Their Affect on
Ereserve and Intellectual Property” (Lloyd A. Davidson).

Iso-Britanniassa tekijänoikeuslain nimi on The Copyright, Designs and Patents Act 1988 ja se säätelee
ainoastaan lain voimaantulon jälkeen ilmestyneitä teoksia. Sitä ennen ilmestyneiden teosten tekijänoikeuksia
säädellään aiemmassa laissa.

Suomen tekijänoikeuslaissa on sopimuslisenssisäännös, jolla säädellään suuren oikeudenhaltijajoukon
puolesta suojatun aineiston massakäyttöä, kuten valokopiointia. Näin esimerkiksi opetusministeriön alaisissa
oppilaitoksissa on sallittua valokopioida  tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa opetusta ja tutkimusta varten.

Kopiointilupa ei kata digitointia, kuten tekstin tai kuvan skannaamista eikä muuta digitaalista
kopiointia, kuten tietokoneohjelman tai CD-ROMin kopiointia. Luvat teosten digitaaliseen kopiointiin
ja tallentamiseen tulee hankkia suoraan oikeudenhaltijoilta.

Tekijänoikeuslain mukaan Opiskelijakirjaston digitaalisen aineiston jakelu voidaan määritellä
teoskappaleen saattamiseksi yleisön saataviin muulla tavalla, mikä sisältää esimerkiksi jakelun
tietoverkoissa. Tarkempia selvityksiä verkko-opintoaineiston tekijänoikeudellisista kysymyksistä on
esitetty Opintoaineistot verkossa –hankkeen loppuraportin liitteessä.

Kaiken kaikkiaan digitaalisen aineiston tekijänoikeuksien turvaamiseen tullaan kiinnittämään yhä
suurempaa huomioita. Tekijänoikeuksiin liittyvät ratkaisemattomat ongelmat saattavat muodostua
esteiksi verkko-opintoaineiston laajamittaiselle tarjonnalle.

Vapaasti käytettävä aineisto
Tekijänoikeuslaissa mainitaan se aineisto, joka on vapaasti käytettävissä eli jonka sähköistäkään käyttöä
varten ei tarvitse pyytää lupaa oikeudenomistajilta. Näitä ovat teokset, joiden suoja-aika on päättynyt
(tekijän elinikä ja 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisen jälkeen), lait ja asetukset,
viranomaisten päätökset ja lausumat sekä muun julkisen elimen päätökset ja lausumat.

Verkkojulkaiseminen ja digitointiformaatit
Digitaalitekniikan myötä on syntynyt uusia tallennusvälineitä. Elektronisten julkaisujen jakelu tapahtuu
tietovälineillä (levyke, CD-ROM, DVD-levy tai verkko). Verkon käyttö julkaisujen jakelukanavana lisääntyy.
Etenkin tieteellisten lehtien, väitöskirjojen ja yliopistollisten sarjojen verkkojakelu etenee vauhdilla ja kokeiluja
on tehty myös opinnäytteiden digitoimisesta. Myös nopeasti uusiutuvan oppimateriaalin välittämiseen verkko
sopii hyvin.

Julkaisujen verkkovälityksessä käytettävät tiedostomuodot ovat yleisimmin HTML, Word ja PDF.
Amerikkalaisen verkko-opintoaineiston digitoinnissa tallennusformaattina käytetään eniten PDF:ää. Käytetty
formaatti vaikuttaa aineiston tulostukseen näyttöruudulle ja paperille. PDF:ää käytettäessä julkaisu on
ulkoasultaan painetun kaltainen. Yksi uusi digitointivaihtoehto on myös XML-metakielen käyttö
julkaisuformaattina. Sen avulla voidaan käsitellä ja julkaista samaa tietoa eri muodoissa.

Verkkojulkaisujen teknistä tuottamista ja elektronisen jakelun toteuttamista on esitelty useissa julkaisuissa
(ks. esimerkiksi Yliopistojen elektronisen julkaisemisen kartoitus).  Myös FinElib on julkaissut www-sivuillaan
elektronisen julkaisemisen teknisiä ohjeita.



VERKKO-OPINTOAINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN HANKINTA JA HALLINNOINTI

10

Verkko-opintoaineisto
Pohjoismainen kurssikirjastomalli, jossa kirjasto hankkii opiskelijoille kurssikirjat, on Yhdysvalloissa ja Iso-
Britanniassa harvinainen. Niissä maissa on ollut tapana, että opiskelijat saavat yliopiston kirjaston
palvelutiskiltä lainaksi (yleensä kopioitavaksi tai lainaksi tunnin tai kahden ajaksi) artikkelimuotoista
kurssiaineistoa, joka on kurssin opettajan kokoamaa kurssin oheisaineistoa. Tätä aineistoa säilytetään tiskin
takana yleensä koteloissa tai kansioissa.  Artikkelikokoelman lainaaminen, säilyttäminen ja järjestyksessä
pitäminen vaatii työvoimaa ja –aikaa. Paperisia artikkelikokoelmia kutsutaan Yhdysvalloissa termillä course
reserve. Tämä kurssiaineisto on monissa kirjastoissa korvattu kokonaan niiden elektronisilla versioilla.
Digitaalisesta kurssiaineistosta käytetään termejä electronic course reserves, electronic reserves, e-
reserves tai ERes. Nämä ovat yleensä kirjaston keräämää, uudelleen julkaisemaa ja ylläpitämää
verkkoaineistoa.

Iso-Britanniassa käytettävä vastaava termi on electronic short loan, joka viittaa artikkelien pikalainauksen
muuttuneen niiden elektroniseksi käytöksi.

Opintoaineistot verkossa –hankkeen loppuraportissa verkko-opintoaineisto luokitellaan seuraavalla tavalla
(s. 63):

”I. Itseopiskelumateriaali
Kirja, artikkeli tai muu kirjallinen aineisto, joka on siirretty verkkoon. Keskeistä on kuinka
paljon aineistoa on työstetty verkkoon sopivaksi. Se voi olla tekstiä, joka on suoraan
siirretty sellaisenaan verkkoon tai joka on verkkokäyttöä varten editoitu.
Aineisto, joka sisältää linkkejä taustamateriaaliin ja laajempiin kokonaisuuksiin
(kontekstuaalisuus), uusia näkökulmia, hakemistoja, multimediaelementtejä, asiasisällön
lisäaineistoa (kuva, ääni, animaatio, mallinnukset), simulaatioita.
Verkotetut ja videoidut luennot, jotka voivat sisältää esim. luennolla käydyn keskustelun.
II: Inhimillisen vuorovaikutuksen sisältävät verkkomateriaalit
Sähköposti, sähköpostilistat.
Keskusteluryhmät, -foorumit (keskusteluryhmissä näkyvillä ovat kaikkien kommentit ja
aiheesta käyty keskustelu kokonaisuudessaan; työskentely ei ole sidottu aikaan eikä
paikkaan).
Ryhmätyöohjelmat, joissa ryhmä voi osallistua samanaikaisesti työskentelyyn; mm. tiedon
hankinnassa, prosessikirjoittamisessa, harjoitustöiden kommentoinnissa.
Etäopetus - virtuaaliluento, jossa luennon oheismateriaali toimitetaan verkon kautta
opiskelijoille.”

Verkko-opintoaineiston tuottajina voi olla myös opettajia. Silloin aineistoon saattaa sisältyä esimerkiksi
kalvoesityksiä, luentorunkoja tai –muistiinpanoja tai ajankohtaisia tiedotuksia, jolloin voidaan puhua myös
sähköisistä kurssipaketeista eli electronic course packs. Sähköisiin kurssipaketteihin voidaan sisällyttää
myös julkaistua sähköistä aineistoa.

Verkko-opintoaineiston hallintaohjelmistot
Sähköisen opintoaineiston teknistä hallintaa varten tarvitaan 1) laitteisto, johon kuuluvat kuvanlukija,
turvaserveri ja verkkolaitteet ja 2) ohjelmisto eli dokumenttien hallintaohjelma ja käyttäjien autentikoinnin ja
auktorisoinnin valvontaohjelma.

Ohjelmistoja verkko-opintoaineiston hallintaan tai niiden tuottajia ovat: Docutek Information Systems,
Innovative Interfaces, Voyager, WebCT, OSCR (Open Source Course Reserve). Jotkut niistä toimivat
ilmeisesti kuitenkin parhaiten virtuaalisten oppimisympäristöjen ohjelmistona. Yhdysvalloissa Docutek on
hyvin suosittu. OSCR on ilmainen, verkosta imuroitava ohjelma. Monet kirjastot käyttävät kuitenkin
omatekoisia järjestelmiä, joiden etuna on räätälöintimahdollisuus. Yleensä kirjastojen verkko-opintoaineisto
on hallinnoitu eri järjestelmin kuin muut digitaaliset resurssit, kuten elektroniset lehdet. Järjestelmän
valinnassa huomioidaan yleisemmin sen käytettävyys ko. kirjaston tarpeisiin kuin kustannukset.
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Verkko-opintoaineiston käsittelypolitiikka
Useat amerikkalaiset kirjastot ovat määritelleet toimintapolitiikkansa verkko-opintoaineiston käsittelystä ja
käytöstä (esimerkiksi University of California Library http://www.library.ucla.edu/copyright/ereserv.htm).
Verkkoaineistopolitiikassaan kirjasto määrittelee yleensä ainakin, mitä aineistoa resurssi sisältää ja kenellä
on oikeus käyttää sitä. Myös jonkinlainen tekijänoikeustiedote on tavallinen. Monet kirjastot tarjoavat myös
erilliset ohjeet niistä toimintatavoista, joilla opettajat toimittavat kirjastolle tiedot kurssiensa aineistosta, sekä
aikataulut ko. aineiston toimittamiseksi.

Verkko-opintoaineiston käytön rajoittaminen
Käyttölupien myöntäjät asettavat usein rajoituksia kirjastojen käyttäjien aineiston käyttöoikeuteen.
Käyttöehdot vaikuttavat usein suoraan esimerkiksi etäopiskelijoiden aineiston käyttömahdollisuuksiin.

Sähköisen opintoaineiston lukeminen on yleisesti rajattu yliopiston verkossa tapahtuvaksi, jolloin käyttäjän
tunnistus tapahtuu IP-tunnuksen perusteella. Myös käyttäjätunnuksia ja salasanoja käytetään, joko
verkkosalasanaa tai kurssikohtaisesti. Käyttö voi sopimuksen mukaan tapahtua myös yliopiston ulkopuolelta.
Lisäksi määritellään usein käyttäjien enin lukumäärä, jolloin esimerkiksi vain tietyn kurssin osanottajat saavat
aineiston luettavakseen. (ks. myös Digital rights management)

Sekä tekijän- että käyttöoikeuksien haltijoiden on etsittävä ratkaisut sähköisen aineiston käytön ja turvallisen
arkistoinnin ongelmiin. Kuten Opintoaineistot verkossa –hankkeen loppuraportissa (s. 41) todetaan, on verkon
turvallisuuteen ja verkkopalvelujen aineiston oikeellisuuteen liittyviä ongelmia tarkasteltava neljältä tasolta:

”Auktorisointi/valtuus, "voinko käyttää palvelua”
 Autentikointi, "oletko se henkilö jona esittäydyit?"
 Oikeaperäisyys, "onko tämä tieto se sama jona se on arkistoon kirjattu?"
Yksityisyys/salaus, "zzxhgjia\*ad#bd" eli viestien kryptaaminen.”

FinElib –hankkeen aineiston käytössä tietoturvaseikat on otettu huomioon seuraavin periaattein:

”Käyttäjien tunnistus perustuu tavallisimmin IP-osoitteeseen tai käyttäjätunnukseen +
salasanaan. Palvelun tarjoaja on vastuussa tunnistusjärjestelmän toimivuudesta. Kirjaston
tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät muut kuin konsortioon kuuluvat asiakkaat käytä
aineistoa.

Yksittäisen käyttäjän tietoturva täytyy voida varmistaa.”

Virtuaaliset / verkkovälitteiset oppimisympäristöt
Virtuaalisilla tai verkkovälitteisillä oppimisympäristöillä tarkoitetaan ohjelmistoa, jolla ajasta ja paikasta
riippumatta pystytään tarjoamaan oppijalle yleensä www-selaimen kautta sekä oppimateriaalia että
vuorovaikutusmahdollisuus samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Jotta verkkovälitteisiä oppimisympäristöjä voisi
käyttää, tarvitaan laitteet ja tukiohjelmistot. Verkko-oppimisympäristöt koostuvat kolmesta peruselementistä:
oppimateriaalista, vuorovaikutusvälineistä ja tiedon jäsentämistä tukevista apuvälineistä. Esimerkkejä
oppimisympäristöistä ovat WebCT ja TopClass.
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2. KOTIMAISIA DIGITAALISEN AINEISTON KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ PROJEKTEJA

Suomessa on toteutettu useita elektroniseen julkaisemiseen ja julkaisujen verkkovälitykseen liittyviä
hankkeita ja selvityksiä. Niiden yhteydessä on kertynyt paljon arvokkaita kokemuksia myös elektronisen
aineiston tekijänoikeudellisista kysymyksistä, kuten käyttöoikeuksista, niiden hankinnasta ja
sopimustyypeistä. Näitä kokemuksia voidaan hyödyntää osin myös verkko-opintoaineiston käsittelyssä,
vaikka yksittäisen digitaalisen opintoaineiston hankinnan osalta alla kuvattavat hankkeet eivät kuitenkaan
sellaisinaan sovellu käytännön toimenpidemalleiksi.

2.1. FINELIB

Kirjastojen sähköisen aineiston yhteishankintaa koordinoi Suomessa opetusministeriön ohjelma
Kansallisesta elektronisesta kirjastosta eli FinElib. FinElibin tavoitteena on suomalaisen tutkimuksen
tukeminen. Hanke toimii yliopistojen, korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen ja useiden tutkimuslaitosten
muodostamana konsortiona. Sen tehtävänä on hankkia elektronista aineistoa, tehostaa verkkoaineiston
löytyvyyttä ja tarjota yhtenäinen pääsy erilaisiin tietoaineistoihin.

FinElibissä tarjolla olevia tietoresursseja voi käyttää selailemalla, tekemällä tiedonhakuja, tulostamalla
paperille tai tiedostoon, lähettämällä sähköpostitse (tieteellisen kommunikoinnin nimissä), laatimalla ei-
kaupallista kurssiaineistoa ja rajoitetusti kaukopalvelutoiminnassa. Käyttäjien tunnistus tapahtuu yleensä IP-
osoitteen avulla, mutta myös käyttäjätunnuksia ja salasanoja käytetään.

FinElibin lisenssipolitiikka perustuu hollantilais-saksalaiseen esimerkkiin, joka on sovellettu Suomen oloihin.
Koska FinElib toimii konsortiona, on sen edustajien otettava neuvotteluissa huomioon kaikkien konsortion
osapuolten näkemykset ja toiveet. Konsortiot ovat vähintään kuuden kirjaston tai laitoksen kokonaisuuksia,
mikä on todettu tarjottavan palvelun taloudellisen kannattavuuden kannalta osanottajamäärän minimiksi.

Lisenssisopimusneuvotteluissa noudatetaan tiettyä runkoa, jossa yleisten huomioitavien asioiden lisäksi
sovitaan seuraavista asioista:

- käyttö ja käyttöoikeudet
- käyttöliittymä ja formaatti
- tietoturva
- käyttötilastot
- hinnoitteluperiaatteet
- sopimuskausi.

Erityisen tärkeinä sovittavina asioina pidetään pysyvän käyttöoikeuden turvaamista sekä käytön seurannan
järjestämistä. (Ks. myös 1. Keskeiset käsitteet: Sopimuksista.)

FinElib tekee yhteistyötä myös Pohjoismaiden kanssa ja neuvoteltaessa käytetään lisenssiehtojen ja hintojen
vertailussa usein pohjoismaisia esimerkkejä.

FinElibin tehokkuus ja palvelevuus edellyttää toiminnan hyvää hallinnointia. Tietoja sopimuksista,
yhteyshenkilöistä ja IP-osoitteista ylläpidetään rekistereissä. Myös taloushallinto vaatii omat järjestelynsä.
Lisäksi toiminnan markkinointi ja eri palvelujen käyttäjäkoulutus ovat palvelun keskeisiä osa-alueita.

Lähitulevaisuudessa FinElibin tavoitteena on aineiston käytön helpottaminen ja se onkin alkanut kiinnittää
huomiota luettelointiin, eri tietokantojen väliseen integrointiin ja käyttöliittymän kehittelyyn. Pyrkimyksenä on
mahdollistaa henkilö- ja/tai laitoskohtaisten käyttöliittymien toteuttaminen.

Opiskelijakirjaston kurssimateriaalin hankinnassa FinElibin tietokannat ovat käytettävissä siten, että
niihin voi tehdä linkin, kun linkin kohdalle tekee ilmoituksen siitä, mistä palvelusta lähde löytyy.
Jotkut palvelujen tuottajat (ainakin Springerin lehtipalvelut) sallivat konsortion jäsenille myös
tietokantaan kuulumattomien omien tuotteidensa käytön. Näin konsortion jäsen voisi tehdä
tuottajalta maksutta erillisen tilauksen esimerkiksi artikkelista, jota ei ole tietokannassa.  Sen
digitoimisesta tai uudelleen julkaisemisesta on tilaajan neuvoteltava erikseen.
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2.2. ELEKTRA

Elektra on opetusministeriön Tietoyhteiskunta-ohjelmaan liittyvä, aiemmin Helsingin yliopiston kirjaston, nyt
Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoima hanke kotimaisten elektronisten dokumenttien
välittämiseksi. Se on dokumenttien haku- ja välityspalvelu, jossa on luettavissa ja tietokannan kautta
haettavissa yli 5000 kotimaista tekijänoikeuden alaista tieteellistä artikkelia ja yli 30 väitöskirjaa. Elektra-
palvelu myös tarjoaa tieteellisille julkaisijoille asiantuntemusta ja palvelua aineiston digitoinnissa ja
verkkojakeluun toimittamisessa. Elektran aineisto on FinElibissä konsortiosopimuksen tehneiden kirjastojen
käytössä toistaiseksi vuoden 2001 loppuun asti ja käytettävissä kaikissa Suomen yliopistoissa.

Elektran I-vaihe keskittyi elektronisten julkaisupalvelujen kehittämiseen ja julkaisijakontaktien luomiseen.
Elektran II-vaiheen pääpyrkimyksinä olivat jakelupalvelujen laajentaminen ja parantaminen sekä
sopimuskäytäntöjen ja taloudellisten mallien kehittäminen. Hanke onnistuikin luomaan
organisaatiolisenssimallin, jolla artikkelit saatettiin kokonaisten yliopistoyhteisöjen käyttöön ja mahdollistettiin
asiakaskohtaiset neuvottelut ja sopimukset. Elektra Pro on projektin jatkovaihe, jonka tarkoituksena on
palvelun laajentaminen ja varmistaminen sekä sen integroiminen uuteen Voyager-kirjastojärjestelmään.
Elektran loppuraporteissa selvitellään laajasti julkaisemisen teknistä toteutusta ja mm. ulkomaisia vastaavia
eLib-hankkeita.

Kopiosto on vastannut Elektran tekijänoikeusjärjestelyistä ja hallinnoi niitä samoin periaattein kuin muitakin
tekijänoikeuksia. Se hankkii tekijänoikeudet sopimalla oikeuksien haltijoiden kanssa siitä, kuinka laajat
valtuudet he antavat Kopiostolle sopia teosten käytöstä ja siitä saatavasta korvauksesta. Tekijänoikeudet on
ratkaistu tekijöiden ja kustantajien kanssa tehdyin kirjallisin sopimuksin, joiden mallit kehitettiin projektin
tavoitteiden pohjalta. Sopimuskohteina ovat olleet lehtien vuosikerrat. Koko projektiryhmä osallistuu
käyttöoikeuksien hankintatyöhön tekemällä sopimuksia käyttäjäorganisaation kanssa aineiston
käyttöehdoista. Neuvotteluvastuu on Kopiostolla.

Tekijänoikeuskorvaukset ovat sopimukseen perustuvia. Kopiosto sopii käyttäjäorganisaatioiden kanssa
summan suuruudesta ja oikeudenomistajien kanssa sen jakoperiaatteista. Elektran I-vaiheessa korvaukset
maksettiin aineiston tallentamisesta verkkoon. Korvaussumma perustui lehden tilaushintaan ja se jyvitettiin
artikkelikohtaiseksi korvaukseksi, joka jaettiin artikkelin tekijöiden ja kustantajan välillä puoliksi. Kun Elektra-
palvelu laajeni käsittämään kaikki yliopistoverkot, käyttäjien edustajien kanssa sovittiin koko sopimuskauden
kattavista verkkolisensseistä.  Käyttökorvauksen summa jaetaan edelleen puoliksi tekijöiden ja kustantajien
välillä. Sen jyvitystapaa viimeistellään parhaillaan oikeudenhaltijoiden johtoryhmässä.

Lisenssisopimukset antavat loppukäyttäjille oikeuden dokumenttien lukemiseen ja tulostukseen maksutta, jos
organisaatio on hankkinut tulostusoikeuden kattavan lisenssin. Muutoin dokumenttien tulostus on
maksullista. Tulostus ohjautuu käyttäjäorganisaation verkkokirjoittimelle, ja tulosteen tilaaja voi noutaa sen
neuvonnasta maksua vastaan. Helsingin yliopiston paikallisverkossa tulostus on maksutonta.

Suomen yliopistojen opettajilla, opiskelijoilla, tutkijoilla ja muulla henkilökunnalla on oikeus käyttää Elektra-
tietokantaa ja siihen sisältyviä teoksia yliopistojen paikallisverkon välityksellä henkilökohtaisilta tai kirjastojen
työasemilta. Käyttöoikeus sisältää teosten lukemisen tietokoneen näytöltä, digitaalisen kopion valmistamisen
yksittäisistä teoksista käyttäjän tietokoneen muistiin opiskelu- ja tutkimustarkoitusta varten ja paperikopion
valmistuksen yksittäisistä teoksista tulostamalla.

Teoksia ja niiden kopioita saadaan lisäksi käyttää yliopiston sisäisessä hallinnollisessa tai
tutkimustoiminnassa esimerkiksi valmistelu- tai koulutustehtäviin.

Opiskelijakirjaston Käyttöoikeuksien ja aineistojen hankinta ja hallinnointi –hankkeen kannalta
kiinnostavat mm. Elektra-hankkeen tuloksena kertyneet kokemukset tekijänoikeuksien hankinnasta
ja sopimusjärjestelyistä sekä tekijänoikeuskorvauksien tilityksen organisoinnista. Nämä osoittavat,
että järjestelyjen tulee olla joustavat kaikkien osapuolten kannalta.

Opiskelijakirjasto voi opintoaineiston tarjonnassa hyödyntää Elektran aineistoa esimerkiksi
tekemällä siitä löytyvään artikkeliin linkki verkkoaineistosivuilta. Käytännössä ongelmia aiheuttaa
tulostaminen muualla kuin yliopiston paikallisverkossa.
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Elektran I-vaiheen alkuperäisten, Opiskelijakirjaston kannalta mielenkiintoisten tavoitteiden joukossa
oli elektronisen opintoaineistopalvelun rakentaminen, mutta hanke joutui luopumaan siitä
kustantajien kielteisen asenteen vuoksi, sillä niiltä ei saatu testiaineistoa projektin käyttöön.

2.3. EVA

Elektronisen verkkoaineiston hankinta ja arkistointi –ohjelma eli EVA perustettiin pohtimaan ja toteuttamaan
elektronisen aineiston hankintaa, rekisteröintiä ja pitkäaikaista arkistointia kirjastoissa. EVA on
opetusministeriön Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaan kuuluva yhteistyöhanke. Tällä hetkellä käynnissä on
EVAn kolmas vaihe.

EVA liittyy useisiin käynnissä oleviin kehittämisprojekteihin Helsingin ja Jyväskylän yliopistokirjastoissa ja on
mm. saanut testiaineistoaan Elektralta. Se keskittyy verkkotallennuksen tekniseen toteuttamiseen ja tutkii
verkkodokumenttien identifiointia, bibliografista kuvailua ja arkistointia. Projekti tarjoaa välineet, joilla Internet-
dokumentille voi hankkia pysyvän ID-tunnisteen ja tehdä bibliografisen kuvailun Dublin Core -formaatissa.

Opiskelijakirjasto seuraa EVA-projektissa saavutettavien tulosten ja hyötyjen
soveltamismahdollisuuksia verkko-opintoaineiston arkistoinnissa.
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3. DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN HANKINNAN KANSAINVÄLISIÄ MALLEJA

Ulkomailla on laajoja digitaalisten kirjastojen ja verkkojulkaisemisen hankkeita. Suomalaisen Elektra-
hankkeen raporteissa on monesta niistä hyvät kuvaukset. Tässä luvussa esitellään muutamia
mielenkiintoisia verkko-opintoaineiston hankinnan malleja. Brittiläisten osalta esitellään lyhyesti muutamia
aihealueeseen liittyviä projekteja, mutta amerikkalaisten osalta kuvaillaan käyttöoikeuksien hankintaa
yleisemmin. Kokoavasti voidaan todeta, että digitaalisen aineiston käyttöoikeuksien hankinnan on havaittu
olevan varsin työlään monissa hankkeissa.

3.1. Yhdysvallat
Yhdysvalloissa digitaalisen opintoaineiston tarjonta ja käyttö ovat hyvin yleisiä yliopistojen kirjastoissa. Ne
liittyvät virtuaaliopetuksen kehittämiseen ja virtuaaliyliopiston palveluihin. Sähköinen kurssiaineisto korvaa
paperisen usein kokonaan ja monen kirjaston verkkoaineisto on varsin laaja. Lisäksi on käytettävissä muita
digitaalisia aineistoja ja palveluja.

Kuten yllä fair use –käsitettä kuvattaessa on todettu, Yhdysvalloissa vallitsee erilaisia käsityksiä siitä, milloin
aineistoa voi käyttää opetustarkoituksiin fair use –periaatteella eli kysymättä käyttölupaa oikeudenhaltijoilta ja
milloin lupa pitää kysyä. Tämän vuoksi myös käytännöt digitaalisen aineiston käyttölupien hankinnassa
vaihtelevat. Epäselvyys sähköisen aineiston fair use –periaatteen mukaisesta käyttöoikeudesta on
aiheuttanut kirjastoissa sekavia käytäntöjä myös sen suhteen, minkälaista aineistoa sähköisiin kokoelmiin on
otettu.

Myös kustantajat suhtautuvat sähköiseen opintoaineistoon eri tavoin. Toiset pitävät sähköistä opintoaineistoa
kurssipakettina ja vaativat aina luvan kysymistä, toiset kieltävät elektronisen käytön kokonaan.

Yhdysvalloissa ei koulutusorganisaatioissa yleensä ole keskitettyä lisensseistä vastaavaa yksikköä. Niissä on
myös hyvin vähän sekä muodollista että epämuodollista koordinointia hallintoyksiköiden kesken käyttölupien
hankinnassa ja lisenssineuvotteluissa. Tämä on vaikuttanut siihen, että mahdollisuudet tiedon jakamiseen,
yhteisen neuvottelustrategian luomiseen ja hankintaprosessin tehokkuuden kehittämiseen ovat vähäiset.
Esimerkiksi toisissa yliopistoissa lisenssien hankinnan hoitaa yliopistokirjakauppa tai lakiasiaintoimisto,
toisissa opettajat itse, kun kyseessä on oheisaineisto jotakin kurssia varten. Joissain yliopistoissa lisenssit
hankkii pääkirjasto. Käyttölupien hankinnan keskittämiseen on ryhdytty kiinnittämään huomiota ja yleensä
tämä tehtävä on annettu kirjastolle.

Joissain yhdysvaltalaisissa yliopistoissa on omat tekijänoikeustoimistot, joiden tehtävänä on kehittää
yliopiston tekijänoikeuspolitiikkaa ja antaa yliopiston sisäistä tekijänoikeudellista neuvontaa. Näiden
toimistojen rooli käyttöoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä vaihtelee. Esimerkiksi Texasin ja North Carolina
State –yliopistojen tekijänoikeustoimistot hoitavat lisenssiasioita, kun taas IUPUI (Indiana University Purdue
University at Indianapolis) toimii pelkästään akateemisten kysymysten parissa.

Monilla amerikkalaisilla yliopistokirjastoilla on erinomaiset elektronisen aineiston www-sivut. Niillä on
sähköisten kokoelmien lisäksi yleensä jonkinlainen tekijänoikeustiedote, jossa selvitetään käyttäjille erilaisia
aineiston käyttöön liittyviä asioita, kuten käytön rajoitteet, salasanan pyytämismekanismi sekä opettajille
tarkoitettu tilauslomake digitoitavan aineiston tai muun sähköisen aineiston saamiseksi sähköisiin kokoelmiin
(esimerkiksi IUPUI University Library http://errol.iupui.edu/).

3.2. Iso-Britannia
Brittiläisissä korkeakoulukirjastoissa on, kuten Yhdysvalloissa, jo usean vuoden ajan tarjottu opiskelijoille
opintoaineistoa verkossa. Tekijänoikeudellisia kysymyksiä on pohdittu laajasti palveluja suunniteltaessa.
Tiukka tekijänoikeuslaki ja kustantajien ankara asenne ovat vaikuttaneet kirjastojen toimintatapoihin
käyttölupien hankinnassa. Omaksuttujen tapojen ansiosta palvelun tarjonta on kontrolloitua ja siten turvallista
ja lainmukaista. Iso-Britanniassa lupa julkaisujen digitointiin on aina pyydettävä eikä sähköinen julkaiseminen
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ole sallittua ennen kuin luvat on saatu kaikilta oikeudenhaltijoilta. Käytössä on myös keskitettyjä
tekijänoikeuspalveluja.

Iso-Britanniassa on 1990-luvun lopulla toteutettu useita verkko-opintoaineistoon liittyviä projekteja (Electronic
Short Loan Projects) jotka ovat JISC:n (Joint Information Systems Committee) rahoittamia. JISC on
yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen neuvoa-antava elin ja tukee ja rahoittaa koulutuksen kehittämistä
tietojärjestelmien ja –tekniikan osalta. Verkko-opintoaineistoprojektit kohdistuivat käyttöoikeuksien
hallinnointi- ja valvonta-asioihin. Näitä projekteja ovat ACORN, ERCOMS ja ResIDe. Projektit ovat jo
päättyneet, mutta niiden jatkona toimii brittiläisten yliopistojen kirjastojen yhteistyö HERON-projektissa.

ACORN

ACORN-projektin  (Access to Course Readings via Networks) osapuoliin kuului muutaman yliopiston lisäksi
kaupallinen aineistonvälittäjä Swets. Projektissa tutkittiin informaatioteknologian mahdollisuuksia välittää
paljon kysyttyä artikkelimuotoista opintomateriaalia verkossa ja kehitettiin ja implementoitiin
käyttöoikeusprosessin hallinnan malli.

Tekijänoikeuksien hallintaa varten kehitettiin Microsoft Access –ohjelmalla relaatiotietokantamuotoinen
CLEAR-järjestelmä. Tällä järjestelmällä käsiteltiin kaikkia käyttöoikeuksien hankinnan ja hallinnan aspekteja,
alkaen opettajilta saatujen kurssiaineistolistojen säilyttämisestä aineiston käytön raportointiin. Järjestelmällä
tuotettiin myös kirjeet kustantajille sekä osoitetarrat kirjekuoriin. CLEAR-järjestelmä ja ACORN:in
aineistotietokanta oli rakennettu siten, että tietoja voitiin siirtää järjestelmästä toiseen, kun tarvittiin eri
tyyppistä tietoa käytöstä.

Kokemukset Swetsin kanssa tehdystä yhteistyöstä olivat hyvät. Projekti pystyi käyttölupien hankinnassa
hyödyntämään Swetsin osaamista ja kontakteja julkaisijoiden kanssa ja arvioi tämän olleen ratkaisevan avun
projektin onnistumisessa.

ACORN-projektissa digitaaliset artikkelit tarjottiin käyttöön PDF-muodossa, minkä todettiin olevan melko
työläs ja aikaa vievä skannausprosessin vaatimien tarkistusten vuoksi. Aineistoon pääsi käsiksi joko kirjaston
näyttöluettelon tai verkkosivujen kautta (tiedekuntalista →  opintomoduulit →  bibliografisen tietojen lista →  full
text). Käyttäjät rajattiin yliopiston opiskelijoihin (IP-tunnistus) ja kokotekstin esiin saaminen edellytti ko. kurssin
opiskelijan henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Lähdeviittaus ja tekijänoikeustiedot olivat
näkyvissä jokaisen artikkelin kohdalla ja tulostuivat myös paperille.

Palvelun markkinointiin kiinnitettiin suurta huomiota ja käyttäjäkoulutusta annettiin yhteistyössä tiedekuntien
kanssa. Myös tietoja käyttäjien kokemuksista kerättiin. Tekijänoikeusmaksujen maksatus perustui
tapahtumaseurantaan.

Vaikka ACORN-projektissa saatiin monenlaisia hyödyllisiä kokemuksia verkko-opintoaineiston
käyttöönotosta ja käyttölupien hankinnasta, ei niitä sellaisinaan sovellettu projektin jälkeen käytännön työhön
projektiin osallistuneissa organisaatioissa. Syinä tähän olivat toiminnan ylläpidosta aiheutuneet korkeat
kustannukset henkilöstökulujen ja lisenssimaksujen muodossa. Hankittuja kokemuksia kuitenkin
hyödynnetään HERON-projektissa (lähde: sähköpostikeskustelu Elizabeth Gadd kanssa).

Muita E-lib –projekteja ja palveluja

ERCOMS (Electronic Reserve Copyright Management System) Projektin pyrkimyksenä oli helpottaa ja tukea
kirjastojen lisenssineuvotteluprosessia rakentamalla sähköisen aineiston tekijänoikeuksien
hallintajärjestelmä. Järjestelmällä haluttiin tarjota kontrolloitu pääsy tekijänoikeuksin suojattuun aineistoon,
huolehtia käyttölupien kustannuksista ja käyttäjämaksuista, seurata dokumenttien käyttöä ja tarjota
kustantajille käyttäjäpalautetta.

ERCOMS-prototyyppi perustui web-palvelimen ja Java-ohjelmien avulla käytettävään asiakasserverimalliin.
Käyttölupien hallinnointia varten käytössä oli pc-pohjainen toimistojärjestelmä. ERCOMS-järjestelmästä
pyrittiin rakentamaan niin yleinen, että sitä voitaisiin hyödyntää missä tahansa tietojärjestelmässä. Projektia ei
kuitenkaan ole sellaisenaan pystytty siirtämään nykykäytännön palveluksi.
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ResIDe (Electronic reserve for UK Universities) Projektissa tutkittiin verkkoaineiston käyttöönottoprosessia.
Tarkoituksena oli löytää edulliset, kestävät ja mitattavissa olevat tavat järjestää sähköisen aineiston
hallinnointi ja jakelu. Projekti teki aluksi laajan asiakaskyselyn siitä, miten asiakkaat halusivat
verkkoaineistotarjonnan kehittyvän, sillä tähtäimessä oli asiakaslähtöinen palvelu. Palvelua kehitettiin myös
opetushenkilökunnan näkökulmasta ja näiden asenteella koettiinkin olevan ratkaiseva merkitys palvelun
onnistumiselle. Sekä opiskelijoiden että opettajien käyttäjäryhmille järjestettiin säännöllinen
palautemahdollisuus.

ResIDen järjestelmä käytti intranet-palvelinta ja relaatiotietokantaa erilaisten tietotyyppien syöttöön ja
kontrollointiin. Vuoden kestäneen projektin tuloksena on University of the West of England (Bristol) –
yliopiston opiskelijoiden käytössä edelleen kolme tietokantaa: verkko-opintoaineisto, uutuustietokanta ja
opinnäytetietokanta.

Digitaalisten kirjastojen brittiläisistä ohjelmista vastaava JISC on käynnistänyt useita muitakin laajoja
ohjelmia, joista verkko-opintoaineiston kannalta kiinnostavimmat ovat CHEST, josta kokeilun jälkeen on
muodostettu pysyvä palvelu, ja NESLI. Esimerkiksi suomalaista Kansallista elektronista kirjastoa
rakennettaessa on niiden hankkimista kokemuksista ollut hyötyä.

CHEST (The Combined Higher Education Software Team) Palvelu neuvottelee ja tekee sopimuksia
ohjelmistojen ja tietokantojen käytöstä Englannin ja Irlannin korkeakouluille samaan tapaan kuin Suomessa
FinElib. Palvelut tarjotaan web-hakemiston muodossa ilmaiseksi konsortioon osallistujien asiakkaille. CHEST
on ei-kaupallinen organisaatio.

NESLI (National Electronic Site Licensing Initiative) Ohjelman tarkoituksena on tarjota kansallinen
elektronisten lehtien palvelu yliopistoille (vrt. Elektra). Manchesterin yliopisto ja Swets-Blackwell –
kustannusyhtiö muodostavat hanketta johtavan tiimin, jonka tavoitteena on vähentää elektronisten lehtien
laajamittaisen käyttöönoton taloudellisia, juridisia ja teknisiä esteitä. Se käy neuvotteluja kustantajien kanssa,
hoitaa lehtien tilaukset ja palvelun teknisen toteutuksen.

HERON

HERON (Higher Education Resources ON-demand) käynnistyi JISC:n perustaman elektronisten kirjastojen
ohjelman 3. vaiheen projektina kesällä 1998. Sen taustalla ovat aiempien e-lib –projektien tekemät
taustatutkimukset ja testaukset sähköisen opintoaineiston käyttöön asettamisesta. Suurimpina
lähtökohtaisina ongelmina olivat verkko-opintoaineiston käyttölupien hankinnan monimutkaisuus ja kalleus
sekä opettajien passiivisuus sähköisen opintoaineiston mahdollisuuksien hyödyntämisessä ja vähäinen
tietämys käyttöoikeuksien tarpeellisuudesta.

HERON-projekti pyrkii sähköisen aineiston käyttöoikeuksien hankinnan yksinkertaistamiseen. Tavoitteena on
kehittää korkeampaa opetusta ja oppimisen laatua luomalla kansallinen elektronisen aineiston tietopankki
sekä selvittää tekijänoikeuskysymyksiä ja maksukäytäntöjä. Toiminnassa pyritään laajaan yhteistyöhön
korkeakoulujen kesken. Projektin keräämiä kokemuksia elektronisen aineiston käyttämisestä ja arkistoinnista
hyödynnetään neuvotteluissa ja lisenssisopimusten solmimisessa.

Tekijänoikeuskysymysten selvittelyssä HERONin tavoitteena on korkeakouluille tarjottavan palvelun
luominen digitaalisen aineiston käyttöoikeuksien hankinnan keskittämiseksi ja yhtenäisen maksukäytännön
luomiseksi. Keskitetyn palvelun avulla pyritään kustannusten alentamiseen.

Blackwell-kustantamon osuutena projektissa on käyttöliittymän hallinnointi ja osallistuminen
tekijänoikeuspalvelujen kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään myös tekijänoikeuskeskusviraston Copyright
Licensing Agencyn (ks. luku 4.2.) kanssa, jonka tukea tarvitaan toiminnan tekijänoikeudellisena perustana.

HERONilla on sopimuksia useiden kustantajien kanssa ja se solmii niitä saapuneiden tilausten mukaan lisää.
Palvelun käyttäjien kustannukset koostuvat vuosimaksusta, tekijänoikeusmaksuista, mahdollisista
digitointikuluista sekä HERONin palvelumaksusta.

Päästäkseen käyttämään HERONin palveluja organisaation tulee hyväksyä jäsenyyden ehdot, allekirjoittaa
sopimus sekä HERONin että CLA:n kanssa ja maksaa tietty jäsenmaksu. HERON ei palvele suoraan
loppukäyttäjiä vaan yliopistojen kirjastoja.
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HERONin palvelu toimii siten, että palvelua käyttävät organisaatiot kirjoittautuvat saamillaan
käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sisään järjestelmään ja jättävät tiedot aineistosta, johon ne haluavat
käyttöluvat. HERONin henkilökunta tarkistaa aineiston tekijänoikeustiedot, lähettää tilaajalle kustannusarvion
ja toimittaa tarvittaessa kopiot, jotka se hankkii yleensä British Libraryn Document Supply Centeristä.
Haluttaessa HERON tekee korvausta vastaan myös digitointityön.

Projektin palveluja käyttää alkuvuonna 2001 yli kolmekymmentä brittiläistä yliopistoa. Kirjastoille HERONin
palvelujen käyttö merkitsee ajan säästöä käyttölupien hankinnassa ja digitoinnissa. Myös kustannukset ovat
kohtuulliset. Lisäksi palvelusopimuksen allekirjoittaneilla kirjastoilla on nopea pääsy HERONin
aineistopankkiin. HERONin avulla kirjastot voivat varmistua verkkopalvelujensa käyttöoikeuksien
asianmukaisuudesta.

HERON kehittää jatkuvasti toimintaansa ja kiinnittää tällä hetkellä huomiota kustannuksiin ja aikatauluihin.
Palveluja käyttävien kirjastojen on HERONin näkökulmasta ratkaistava kysymykset tietoteknisestä
infrastruktuuristaan ja digitaalisen opinto-aineiston integroimisesta oppimiseen ja opetukseen.

Tuoreessa  kyselyssä brittiläiset yliopistokirjastot ehdottivat, että HERONin tietokannasta näkisi, milloin
aineisto löytyy kokotekstinä CHESTin ja/tai NESLIn tietokannoista. Myös yleisen käyttölupatietokannan
suunnittelussa HERONin osaaminen olisi tarpeen.

Opiskelijakirjasto on neuvotellut HERONin palvelujen käytöstä, mutta HERON ei toistaiseksi palvele
ulkomaisia kirjastoja. Suunnitelmissa on HERONin kaupallistaminen, jolloin muutkin kuin brittiläiset
yliopistot voisivat käyttää sen palveluja.
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4. TEKIJÄNOIKEUSPALVELUJEN KANSALLISET KESKUKSET

Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijat ovat perustaneet kansallisia yhdistyksiä valvomaan oikeuksiaan ja
järjestääkseen niiden hallinnoinnin. Lisäksi on yhdistysten kansainvälinen kattojärjestö IFRRO (The
International Federation of Reproduction Rights Organisations). Sen päätehtävät ovat
tekijänoikeusyhdistysten perustamisen valvonta, kansainvälisten sopimusten ja yhteistyön järjestäminen ja
tekijänoikeustiedon seuranta ja levittäminen.

4.1. Suomi

Opiskelijakirjaston digitaalisen opintoaineiston kannalta keskeinen järjestö on Kopiosto ry. Kopiosto on
tekijöiden, esittäjien ja kustantajien perustama yhteisjärjestö, johon kuuluu 44 jäsenjärjestöä. Kopiosto valvoo
mm. valokopiointiin, nauhoittamiseen ja radio- ja televisiolähetysten edelleen lähettämiseen liittyviä oikeuksia.

Tarvittaessa Kopiosto antaa tekijänoikeusasioissa neuvontaa ja oikeuksien hallinnointi- ja välityspalveluja.
Esimerkiksi Elektra-projekti on hoitanut tekijänoikeusjärjestelynsä Kopioston kautta. Kopiosto teki kirjalliset
sopimukset tekijänoikeuksista tekijöiden ja kustantajien kanssa (ks. luku 2.2.).

Luvat teosten digitointia ja uudelleen verkossa julkaisemista varten kysytään suoraan
oikeudenhaltijoilta, ei Kopiostolta.

Multimedian käyttöluvat voi saada keskitetysti. Suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt (Teosto, Gramex, Kuvasto
ja Kopiosto) ovat muodostaneet multimedian lisensiointiverkoston, jonka tarjoama palvelu mahdollistaa
multimedian tekijänoikeuslupien saamisen tuottajien ja muiden käyttäjien käyttöön kätevästi ja
tarkoituksenmukaisesti. Lisensiointiverkoston tarkoituksena on luoda järjestelmä, jossa käyttölupien
hankkiminen oikeuksia hallinnoivilta eri tahoilta olisi yhteisten menettelytapojen avulla nykyistä helpompaa ja
nopeampaa.

Opiskelijakirjasto voisi hyödyntää multimedian lisensiointiverkostoa lisenssien hankkijana ollessaan
mukana esimerkiksi multimediaelementtejä sisältävien kurssipakettien rakentamisessa.

4.2. Iso-Britannia

Keskeinen tekijänoikeusviranomainen Iso-Britanniassa on Copyright Licensing Agency (CLA). Se hallinnoi
kirjojen ja muun paperisen aineiston käyttöoikeuksia. CLA on vastuussa tekijänoikeuksien haltijoiden
oikeuksista kirjojen, lehtien ja sarjojen kopioinnissa. CLA:

valvoo tekijöiden oikeuksia
myöntää lisenssejä käyttäjille kirjojen, lehtien ja sarjojen osien kopioimiseen
kerää lisenssoiduilta käyttäjiltä maksut ko. kopioimisesta
maksaa tekijöille ja kustantajille niille kuuluvat palkkiot saaduista kopiomaksuista
tekee ehdotuksia tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisesta

CLA on viime vuosina alkanut kiinnittää huomiota myös digitaalisten julkaisujen tekijänoikeuksiin.
Kehittääkseen julkaisujen elektronisen käytön lupapalveluja CLA on perustanut verkkoon CLARCS-palvelun
(CLA's Rapid Clearance Service). Digitointi edellyttää sopimusta CLA:n kanssa, jonka jälkeen voi saada
luvan digitoida tiettyä aineistoa. Lupia saa intranetteihin mutta ei Internetissä julkaisemiseen.

CLA:n palvelut ovat käytössä vain kansallisesti. Ulkomaisten kirjastojen on pyydettävä käyttöluvat
kustantajalta, joka voi edellyttää luvan kysymistä myös tekijältä.
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4.3. Yhdysvallat
Kuten muissakin maissa, on Yhdysvalloissa tekijänoikeusasioista vastaavan keskusviraston (US Copyright
Office) ohella useita organisaatioita, jotka hallinnoivat ja myöntävät käyttöoikeuksia. Ne ovat yleensä
erikoistuneita tiettyihin aineistotyyppeihin, kuten musiikkiin, kuviin tai tekstiin. Näistä Copyright Clearance
Center (CCC) on erikoistunut tekstiaineiston lisensseihin. Se on paljon käytetty ja hyväksi havaittu etenkin
opetusalalla.

Lisenssiagentti CCC tarjoaa lisenssointipalveluja painetusta ja sähköisestä tekijänoikeuksin suojatusta
aineistosta maailmanlaajuisesti. Se järjestää käyttöluvat ja hoitaa laskutuksen. Lisenssimaksut perustuvat
tekijänoikeuksien haltijoiden määrittelemiin yksilöllisiin hintoihin, joihin CCC lisää oman taksansa (10 %
hinnasta, kuitenkin enintään $ 10).

CCC tarjoaa erilaisia online-palveluja. Käyttämällä CCC:n Electronic Course Content Service (ECCS) –
palvelua voi hankkia luvan tekijänoikeuksin suojatun aineiston käyttöön sähköisissä kurssipaketeissa ja
kokoelmissa. Tämä palvelu ei tällä hetkellä ole käytössä ulkomaisille luvanhakijoille. Sen sijaan esimerkiksi
Opiskelijakirjaston kannalta hyödyllinen palvelu on CCC:n Republication Licensing Service (RLS),
jota käyttämällä voi hankkia luvan tekijänoikeuksin suojatun painetun tai sähköisen aineiston
uudelleenjulkaisemiseen.

Lupapyynnön voi tehdä sähköpostitse tai CCC:n verkkosivuilla, joilla voi ensin selata teosten tietokantaa.
Verkon kautta tehdyn pyynnön jättämisen jälkeen saa automaattisesti vastauksen siitä, onko lupa myönnetty
vai ei. CCC myöntää luvat lähtökohtaisesti vuodeksi. CCC:n tarjoama palvelu on nopeaa, sillä vastaus tulee
24-36 tunnissa.

Jos CCC:llä ei ole tarvittavan aineiston oikeuksia, on lupapyyntö lähetettävä kustantajalle.
Yhdysvalloissa lupaa ei tarvitse kysyä tekijältä.
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5. LISENSSIPALVELUJEN KAUPALLISET TARJOAJAT

Yhdysvalloissa epäkaupallisen CCC:n rinnalle tai kilpailijoiksi on syntynyt kaupallisia tekijänoikeuspalveluja
välittäviä yrityksiä. Ne tarjoavat samanlaisia palveluja, mutta toistaiseksi CCC:tä pienimuotoisemmin. Näistä
eräs on Copyright direct. Sillä on tarjolla oikeudenhaltijoille keskitettyä, automatisoitua lisenssien
myyntipalvelua oikeudenhaltijan itse määrittelemin hinnoin ja ehdoin sekä raportteja aineiston käytöstä.
Lisenssien tarvitsijat saavat reaaliaikaisen, www-pohjaisen lisenssien tilausmahdollisuuden. Maksutapana on
luottokortti CyberCash-verkkomaksuvälineellä.

Toinen CCC:n kilpailija on iCopyright.com . Myös sillä on samankaltaiset nopeat lisenssipalvelut. Tällä
hetkellä yli 150 sisällöntuottajaa käyttää ICopyright:in Instant Clearance –palvelua aineistonsa myymiseen
uudelleenjulkaisemista ja kurssipaketteja varten.

Mainittujen lisenssipalveluja tarjoavien yritysten lisäksi yksittäisille käyttölupien tarvitsijoille ei ole tarjolla
kaupallisia palveluja, jollei niiksi lasketa tiettyjä kustantajien palveluja. Muutamia isoja kustantajia on
hyödynnetty joissakin kirjastojen verkkoaineistoprojekteissa lisenssikysymysten asiantuntijoina. Yhteistyötä
on tehty ainakin Blackwellin, Swetsin ja Bell & Howellin kanssa. Nämä eivät kuitenkaan välitä lisenssejä
yksittäisille asiakkaille paitsi tietysti omien tuotteittensa osalta.

Osa kustantajista on tehnyt tiettyjä järjestelyjä lisenssipalvelujensa keskittämiseksi. Jotkut kustantajat ovat
muodostaneet keskenään tekijänoikeuksiensa hallinnointia ja valvontaa varten yhteenliittymiä. Tällainen on
esimerkiksi ITPS (International Thomson Publishing Services), joka toimii Iso-Britanniassa. Se on osa
Thomson Learning Group –konsernia ja sen palvelut toimivat kuten anottaessa käyttölupaa miltä tahansa
brittiläiseltä kustantajalta. Lupapyynnön voi lähettää sekä kirjallisena että sähköpostilla. Tähän konserniin
kuuluvia brittiläisiä kustantajia ovat mm. Routledge, Falmer Press ja UCL. Opiskelijakirjasto on
käyttölupia hankkiessaan saanut tiedon kustantajan käyttöoikeuksien valvonnan siirtymisestä
ITPS:lle eri tavoin: toisella kerralla kustantaja vastasi lupatiedusteluun ilmoittaen lupien siirtyneen ja
toisella kerralla kustantaja oli itse kääntänyt lupatiedustelun suoraan ITPS:lle.

Vastaava Thomson -kustannuskonserni Yhdysvalloissa on Thomson Learning Global Rights, joka hallinnoi
amerikkalaisten konserniin kuuluvien kustantajien tekijänoikeuksia. Sen verkkosivuilla
(http://www.thomsonrights.com/) on käyttölupien pyytäjille tilauslomake ja rekisteröidyille käyttäjille lomake
tilausten tilanteen tarkistamiseksi.
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6. KUSTANTAJIEN LISENSSIPOLITIIKKA

Tässä kappaleessa käsitellään kustantajien lisenssien myöntämiseen vaikuttavia asioita kirjastojen kannalta.
Aiheesta kootut tiedot koskevat lähinnä amerikkalaista kustannusalaa, mutta ovat sovellettavissa
laajemminkin. Kotimaisten kustantajien lisenssipolitiikasta ei tätä selvitystä varten ole ollut mahdollisuutta
kerätä laajoja tietoja. Opiskelijakirjaston digitaalista aineistoa koskevat kokemukset kotimaisista kustantajista
koskevat pieniä, lähinnä yhdistys-tyyppisiä kustantajia. Näiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin, sillä niiltä
on pyydettäessä aina saatu käyttöluvat. Samanlaisia kokemuksia on HYK:ssa saatu Elektra-projektin
yhteydessä.

6.1. Kustannustoiminta digitaalisessa ympäristössä
Kustantajien kannalta sähköinen aineisto on ongelmallista useista syistä. Verkkojulkaisemisessa
turvallisuustekijöiden laiminlyöminen on riski tekijänoikeuksien haltijoille. Jos julkaistua aineistoa levitetään
ilman oikeudenhaltijan lupaa epäkorrektilla tavalla tekijänoikeuksia loukkaavien verkkosivujen välityksellä,
kustantajan maine voi vaarantua. Seurauksena on myös taloudellisia menetyksiä. Lisäksi vaarana on
luvattomasta levittämisestä aiheutuvat oikeustoimet.

Verkkojulkaiseminen on nykyisin helppoa ja mahdollista periaatteessa kenelle tahansa, mikä merkitsee
kustantajille kilpailutilanteen monimutkaistumista. Digitaalisessa ympäristössä niiden palvelut suuntautuvat
reaaliaikaisiin kokoteksteihin pääsemisen, multimediasovellusten, uutuusseurannan ja hakupalvelujen
järjestämiseen.

Kustantajien strategisena painopisteenä koulutusorganisaatioihin nähden ovat uusiin etäopiskelutuotteisiin
liittyvät markkinat. Toistaiseksi etäopiskelutuotteita suunnitellaan lähinnä peruskoulun, lukion ja
ammattitutkintoon tähtäävien laitosten kannalta. Tarjolla on valmiita kurssipaketteja, joissa opettajilla ja
opiskelijoilla on omat osionsa.

Esimerkkinä kustantajan tuottamasta yliopistoille suunnatusta verkko-oppimisympäristöstä on kustannusyhtiö
McGraw-Hill:n kehittämä www-ympäristöön sijoitettu verkko-oppimisympäristö
(http://www.mhhe.com/solutions/olc.mhtml), jossa pohjana on julkaistu kirja. Kirja on luettavissa
kokotekstinä tai tiivistelmänä hyperlinkkeineen ja mahdollisine audiovisuaalisine osioineen ja esillä on myös
taustatiedot tekijästä. Lisäksi palveluun kuuluu esseekysymyksiä, tehtäviä ja linkkejä. Palvelu on sekä
opettajan että opiskelijoiden käytössä ja kummallekin ryhmälle on myös oma sivut.

Käyttölupien pyytäjien kannalta on hankalaa, että kustantajat ovat keskittyneet kehittelemään uusia tuotteita,
myyntistrategioita ja tukipalveluita etäopiskelun tuotemarkkinoihin, sen sijaan että ne olisivat kehittäneet
lisenssipolitiikkaansa.

Kustantajat eivät yllämainituista syistä eivätkä yleisesti ottaen muutenkaan ole kovin kiinnostuneita vanhojen
tekstituotteittensa konvertoimisesta digitaaliseen muotoon tai lupien myöntämissysteemien teknisestä
kehittämisestä. On ymmärrettävää, että yksittäisten käyttölupien käsittely on työlästä myös kustantajan
kannalta. Monella kustantajalla ei ole edes kunnollisia tietojärjestelmiä ja siksi tarkkaa tietoa siitä, mihin
aineistoon heillä on oikeudet. Sellaisten luominen maksaa.

6.2. Kustantajien suhtautuminen digitointiin
Koulutusorganisaatiot eivät ole ainoita, jotka pyytävät kustantajilta aineiston käyttöoikeuksia. Itse asiassa
näiden pyynnöt ovat vain murto-osa kustantajille tulevista käyttölupapyynnöistä. Muut käyttöoikeuksien
pyytäjät ovat kaupallisia yrityksiä, toisia kustantajia tai yksittäisiä kansalaisia. Tämä määrittelee jossain
määrin lisenssien hintoja ja ehtoja käyttölupien myöntämiselle. Kirjastot voisivat vaikuttaa kustannuksiinsa ja
käytön ehtoihin tekemällä yhteishankintoja.

Kustantajien lisenssipoliittiset määrittelyt eivät yleensä ole hyvin esillä esimerkiksi näiden kotisivuilla
silloinkaan, kun niitä ylipäänsä on määritelty. Myös tekijänoikeuksiin liittyvien palvelujen yhteystietoja ja lupien
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hakemisohjeita voi olla vaikea saada selville. Lisenssin hakijan on silloin otettava yhteys johonkin
sattumanvaraiseen palveluosoitteeseen.

Amerikkalaisten korkeakoulujen kirjastojen kokemukset lisenssien hankinnasta vaihtelevat suuresti ja
riippuvat yliopistojen verkko-opetuksen harjoittamistavoista ja –tasosta ja siinä käytettävästä aineistosta sekä
niistä kustantajatyypeistä, jotka aineistoa julkaisevat.

Yhdysvalloissa lisenssipalveluja hoitava Copyright Clearance Center on saanut monilta kustantajilta
tehtäväkseen huolehtia ko. kustantajien käyttölupa-asioista. Useilla kirjastoilla on tapana kysyä käyttölupia
säännönmukaisesti ensin CCC:stä, ja vasta sen jälkeen, jos se ei voi palvella, kirjastot pyytävät käyttöluvat
kustantajilta.

Akateemisille markkinoille suuntautuvien kustantajien on todettu asennoituvan lisenssien myöntämiseen
myönteisemmin kuin muiden kaupallisten kustantajien ja ne ovatkin ottaneet käytännöksi myöntää
käyttöluvan aina, tosin usein tietyin ehdoin.

Amerikkalaisten kustantajien tekijänoikeuspoliittiset määrittelyt sisältävät ehtoja ja rajoitteita lupien
myöntämiselle, jotka voidaan ryhmitellä seuraavalla tavalla:

- Käyttörajoitukset (usein rajattu lukukaudeksi, tietylle kurssille ja/tai tietyksi ajaksi)
- Sivumäärä
- Pääsyn esteet (salasanasuojaus ja/tai käyttölupa vain tietyn laitoksen tai muutoin rajatun

osanottajaryhmän käyttöön)
- Palkkiot (kopiointimaksu, oppilasmäärän mukainen maksu, kurssin hintaan suhteutettu maksu,

sivumäärän mukainen maksu)
- Asenne sähköiseen aineistoon (kustantaja myöntää tai ei myönnä lupia digitaalisia kokoelmia varten tai

käytäntöä ei ole määritelty, käytössä on tietyt ehdot tai tapauskohtainen tarkastelu).

Brittiläisten kustantajien politiikkana näyttää olevan käyttölupien myöntäminen samankaltaisin tiukoin ehdoin.
Jotkut brittiläiset kustantajat vaativat lisäksi, että hakija pyytää käyttöluvan ensin myös tekijältä.
Amerikkalaiset kustantajat eivät vaadi luvan kysymistä tekijältä.

Ne amerikkalaiset opetusalan kustantajat, joilla on järjestelmällinen lupien myöntämismekanismi, vastaavat
lupapyyntöön amerikkalaisen tutkimuksen mukaan yleensä parissa kolmessa viikossa ja sopimus on yleensä
kiinteähintainen ja sisältää ehdot käytölle. Käyttölupia kieltävät, hitaasti pyyntöön vastaavat tai vaihtelevia
hintoja ilmoittavat opetusalan kustantajat ovat yleensä pieniä, itsenäisiä, jonkin erikoisalan kustannusyhtiöitä.
Usein myös isojen yleiskustantajien vastaukset saapuvat hitaasti, jos ollenkaan.

Amerikkalaisissa yliopistokirjastoissa huolta aiheuttavat ne isot ja vakaat kustantajat, joiden tuotantoon
kuuluu julkaisuja, joihin usein viitataan tieteellisissä teksteissä. Näiden usein kieltävät vastaukset
lisenssipyyntöihin vaikeuttavat sähköisten kurssikirjastojen rakentamista. Tämä aineisto saattaa jo olla
elektronisessa muodossa saatavilla jossakin ko. kustantajan julkaisemassa tietopankissa, jolloin kustantaja
edellyttää koko tietopankin hankkimista tai tilaamista. Tällöin yksittäisen artikkelin tarvitsijat eivät saisi
lisenssiään ainakaan kovin halvalla tai joustavasti.
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7. KÄYTTÖLUPIEN HANKINTA OPISKELIJAKIRJASTOSSA

Opiskelijakirjasto tukee etäopiskelua ja yliopiston tavoitetta verkkovälitteisen opetuksen lisäämisestä
asettamalla opintoaineistoa sähköiseen käyttöön. Tämä tehtävä sopii hyvin Opiskelijakirjaston jo
johtosäännössä määriteltyyn tavoitteeseen kehittyä avoimena opiskelun ympäristönä.

Opintoaineiston digitoiminen ja tallentaminen sähköisessä muodossa kirjaston www-sivuille vaatii käyttöluvan
hankkimista tekijänoikeuksien haltijoilta eli yleensä kustantajalta ja/tai tekijältä. Opiskelijakirjasto pyytää
asianmukaiset käyttöluvat digitaalisen opintoaineiston verkkojulkaisemista varten sekä ulkomaisesta että
kotimaisesta aineistosta. On tärkeää noudattaa asiaan liittyviä säädöksiä ja yleisiä periaatteita. Näin voidaan
turvata toiminnan jatkuvuus. Kun sopimukset aineiston verkkokäytöstä ovat kunnossa, on toiminnan
oikeudellinen pohjakin kunnossa. Seuraavaan kappaleeseen on koottu kokemuksia tähän asti käytetystä
hankintaprosessista.

7.1. Nykykäytännöt
Opiskelijakirjastossa on viime vuosina tutkittu verkkoaineiston hankintaa, verkkojulkaisemista ja niiden
edellyttämiä toimenpiteitä. Vuodesta 1998 lähtien on rakennettu sähköisiä kokoelmia ja saatu kokemusta
erilaisten opiskelumateriaalien verkkojulkaisemisesta ja digitaalisen opintoaineiston käyttölupien hankinnasta.
Kesällä 2000 alkaneen Käyttöoikeuksien ja aineistojen hankinta ja hallinnointi -hankkeen yhteydessä
verkkoaineistoa on hankittu lisää, kiinnitetty huomiota käyttöoikeuksien hankintaprosessiin ja toteutettu
lupatietokanta.

Opiskelijakirjaston verkkoaineistoon kuuluu linkkikokoelman lisäksi omana tuotantona toimitettua digitaalista
opintoaineistoa. Se sisältää yksittäisiä luentorunkoja ja opettajien tekemää kurssiaineistoa ja verkkojulkaisuja,
yhden loppuunmyydyn kurssikirjan, kahden tiedekunnan tutkintovaatimuksiin kuuluvia artikkeleita sekä
suljetussa opiskeluympäristössä yhden luentokurssin osallistujille tarkoitettua artikkelimuotoista
oheismateriaalia. Osa aiemmin hankitusta verkkoaineistosta on jo poistunut käytöstä.

Käyttölupien hankintaprosessin kuvaus
Käyttölupien hankintaprosessi sisältää ainakin kymmenen erilaista vaihetta:

Tilauksen vastaanotto
Tilauksen arviointi (tarvitaanko käyttölupaa)
Bibliografisten tietojen tarkistaminen
Oman ja käytössä olevan digitaalisen kokoelman tarkistaminen (onko käyttöoikeudet jo saatu)
Oikeudenhaltijoiden etsiminen ja paikantaminen
Lupakirjeiden muotoilu ja lähettäminen
(Uusintakyselykirjeet)
Saadun luvan arviointi (käyttöehdot) (tai neuvottelun uudelleen käynnistäminen)
Käyttöluvan hyväksyminen
Käyttölupalaskun maksaminen

Opiskelijakirjaston projektien yhteydessä hankittu verkkoaineisto
Opiskelijakirjaston Helsingin yliopiston tukemassa OODI-oppimateriaaliprojektissa hankittiin vuosina 1998 ja
1999  opiskeluaineistoa verkkokäyttöön. Tavoitteena oli testata erityyppisten julkaisujen verkkojulkaisemisen
käytäntöjä. Toiminnan malleina kokeilussa käytettiin toisaalta ulkomaisia esimerkkejä verkko-opintoaineiston
julkaisemisesta ja toisaalta FinElibin kokemuksia käyttöoikeuksien hankinnasta.

Pilottihankkeeseen pyydettiin julkaistavaa aineistoa ensinnäkin ainelaitoksilta laitostiedotteen avulla sekä
ottamalla yhteyttä yksittäisiin opettajiin. Muutama opettaja tarjosi projektien käyttöön itse tuottamaansa
luentomateriaalia, kuten luentorunkoja ja verkkojulkaisuja. Verkkokäytöstä tehtiin kirjallinen sopimus tekijän ja
Opiskelijakirjaston välillä. Osa julkaistavasta materiaalista saatiin valmiiksi sähköisessä muodossa.
Käyttöoikeudet saatiin tekijöiltä maksutta.
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Projekteissa testattiin myös kurssikirjojen elektronista julkaisemista ja käyttöä. Tähän tarkoitukseen tehtiin
yhden loppuunmyydyn kurssikirjan tekijän kanssa käyttöoikeussopimus. Paitsi ko. julkaisun sähköisestä
käytöstä sovittiin samalla julkaisun tarvepainatusoikeudesta. Opiskelijakirjasto toteutti yhdentoista kappaleen
painamisen yhteistyössä Yliopistopainon kanssa. Kirjasto vastasi tarvepainatuksen kustannuksista ja suoritti
myös tekijälle kertakorvauksen. Tarvepainatuskappaleet tulivat tekijälle, julkaisijalle ja kirjaston omiin
kokoelmiin sekä vapaakappaleiksi. Kurssikirja oli valmiiksi sähköisessä muodossa Word-tiedostona, joten
sitä ei tarvinnut digitoida.

Projektin testausaineistoon kuului myös Edita-kustantamon verkkokirjoja. Nämä olivat eri alojen
verkkojulkaisuja, kuten kirjallisuuden historiaa ja tietojenkäsittelyä. Aineisto saatiin maksutta käyttöön
koeajaksi, jonka jälkeen se poistettiin vähäisen käytön vuoksi.

Tutkintovaatimuksiin kuuluvien julkaisujen käyttöoikeuksien hankinta
Vuoden 2000 kesällä kirjastonjohtaja sopi valtio- ja oikeustieteellisten tiedekuntien kanssa tietyn
opintoaineiston digitoinnista. Kyseessä oli perustutkintojen tutkintovaatimuksiin kuuluvia, etupäässä
kotimaisten tekijöiden artikkeleita.

Opiskelijakirjaston aineistohankinnoista vastaavat poimivat ensin tutkintovaatimuksista ko. artikkelit ja
antoivat listan niistä hankkeen suunnittelijalle. Aluksi tarkistettiin artikkelien bibliografiset tiedot ja tutkittiin,
olivatko artikkelit jo löydettävissä verkosta. Ulkomaisista artikkeleista tutkittiin FinElibin tietokannat. Jos
artikkeli löytyi niistä, siihen tehtiin linkki kirjaston sivulta merkinnällä lähteestä.

Verkosta etsittiin myös tekijöiden ja kustantajien yhteystietoja. Niiden löydyttyä muotoiltiin sekä
tekijälle/tekijöille että kustantajalle kirjeet, joissa pyydettiin lupaa artikkelin tallentamiseen ja jakeluun
Opiskelijakirjaston verkkopalvelun kautta. Kirjeet allekirjoitti kirjastonjohtaja.

Vastauksia käyttölupatiedusteluihin tuli yleensä sähköpostilla, mutta myös puhelimitse ja kirjeitse. Niille, jotka
tietyn ajan kuluessa eivät olleet vastanneet, lähetettiin uudet tiedustelukirjeet. Kolmannen kerran, jos
vastausta ei vieläkään ollut tullut, otettiin yhteyttä puhelimitse.

Kaikilta muilta paitsi yhdeltä kustantajalta saatiin luvat artikkelien digitointiin. Blackwell ei antanut lupaa erään
suomalaisen kirjoittajan artikkelin verkkojulkaisemiseen.

Lupien hankinnan yhteydessä saatiin tieto, että julkisista asiakirjoista ei tarvita erillistä käyttölupaa. Siten
esimerkiksi valtion virkaehtosopimus voitiin ottaa verkkoaineistoon vapaasti lupaa kysymättä.

Kun luvat tekijöiltä ja kustantajilta oli saatu, artikkelit hankittiin paperimuodossa omista kokoelmista tai jostain
toisesta kirjastosta. Ne skannattiin ja liitettiin digitaalisessa muodossa kirjaston verkkoaineistosivulle ja
tallennettiin kirjaston palvelimelle. Tämän toteuttamisessa noudatettiin tekijän ja kustantajan esittämiä
mahdollisia rajoituksia esimerkiksi tulostamisen suhteen. Myös aineiston tekijänoikeusssuhteista tehtiin
sivuille ilmoitus.

Luentokurssin oheismateriaalin käyttöoikeuksien hankinta
Helsingin yliopiston professori suunnitteli kevätlukukaudeksi 2001 luentokurssin, jonka oheisaineisto
päätettiin tallentaa verkossa käytettäväksi ja johon kirjasto lupautui syksyllä 2000 hankkimaan
käyttöoikeudet. Kyseessä oli 12 ulkomaista artikkelia, joista puolet oli amerikkalaisia ja puolet englantilaisia.

Kirjaston kokoelmayksikkö tarkisti aluksi artikkelien bibliografiset tiedot. Artikkeleita etsittiin sitten FinElibin
tietokannoista, joista yksi artikkeli löytyi. Yhden artikkelin todettiin sisältyvän kurssikirjaan, jota on useita
kappaleita Opiskelijakirjaston omissa kokoelmissa, joten sen digitoimisesta päätettiin luopua. Jäljelle jäi siis
10 artikkelia, joihin piti hankkia käyttöluvat.

Koska Opiskelijakirjastossa ei aikaisemmin ollut hankittu ulkomaisten tekijöiden julkaisujen käyttölupia, piti
siihen etsiä kanavia ja tutkia, minkälaisia suosituksia ja tapoja niiden hankkimisesta oli muualla käytössä.

Amerikkalaisten artikkelien osalta otettiin käyttölupien saamiseksi yhteyttä Yhdysvaltojen käyttöoikeuksia
keskitetysti myöntävään virastoon, Copyright Clearance Center (CCC) (ks. luku 4.3.). Tiedustelu lähetettiin
sähköpostilla, josta vastaus tuli hyvin nopeasti. Vastauksena tuli tieto, että CCC:llä ei ollut valtuuksia
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kyseisten artikkelien käyttölupien myöntämiseen. Tämä merkitsi sitä, että lupa piti pyytää jokaiselta
kustantajalta erikseen, mutta osoittautui, että Yhdysvalloissa tekijän lupaa ei tarvita. Tiedustelut käyttölupien
myöntämisestä lähetettiin kustantajille faxilla tai sähköpostilla.

Vastaus saatiin yhtä lukuun ottamatta kaikilta, tosin vasta uusintakirjeiden jälkeen. Esimerkiksi Chicago
University Press myönsi käyttöluvan ja määritteli ehdot käytölle (yhden lukuvuoden käyttöoikeus, käyttö
sallittu vain yliopiston koneilta, tulostuskielto ja vaatimus käytön tilastointitietojen saamisesta käyttöoikeuden
päättymisen jälkeen). Routledge sen sijaan ilmoitti pyydettyjen oikeuksien siirtyneen englantilaiselle
International Thomson Publishing Services:lle, johon sitten otettiin yhteys. Yhdestä kustantajasta ei kuulunut
mitään. Koska tämä artikkeli oli julkaistu myös toisaalla, lupapyyntö lähetettiin uudelle kustantajalle.
Myönteinen vastaus saatiin sieltä melko pian.

Englantilaisen aineiston osalta otettiin ensin yhteys HERONiin, joka hoitaa yliopistoille lupa-asiat ja
tarvittaessa myös digitoinnin keskitetysti englantilaisesta aineistosta (ks. luku 3.2.). Uusintakyselyn jälkeen
saatiin vastaus, että HERON ei toistaiseksi palvele ulkomaisia kirjastoja. Tämän jälkeen aloitettiin artikkelien
käyttölupien hankinta yksitellen kultakin kustantajalta. Heille postitettiin kirjeet ja myöhemmin uusintakirjeet.
Myönteiset vastaukset saatiin muilta paitsi Blackwelliltä, joka ilmoitti lisenssipyyntöjen käsittelyn viivästyvän
ruuhkan vuoksi. Sieltä ei vuoden 2000 loppuun mennessä saatu käyttölupaa.

Oxford University Pressiltä (OUP) saatiin tarjous käyttöluvan myöntämisestä kahdelle artikkelille. Kustantaja
edellytti luvan kysymistä myös tekijöiltä ennen sopimuksen allekirjoittamista sekä sen varmistamista ko.
lehden numeroista, että artikkelia ei ilmoiteta julkaistun myös jossain toisessa julkaisussa. Jos niin olisi ollut,
OUP olisi edellyttänyt luvan kysymistä myös alkuperäiseltä julkaisijalta. Artikkelien kirjoittajien yhteystietoja
pyydettiin sähköpostilla ko. lehden toimituksesta, johon vastaus saatiin seuraavana päivänä. Näistä kahdesta
artikkelista toisen tekijälle lähetettiin kirjeitse käyttölupapyyntö, mihin saatiin faxilla myönteinen vastaus.
Toisen artikkelin tekijän saatiin tietää kuolleen v. 1999, minkä tiedon kuultuaan OUP myönsi luvat kaikesta
huolimatta.

Kaiken kaikkiaan luentokurssin oheisaineiston syksyllä 2000  pyydetystä kymmenestä käyttöluvasta saatiin
vuoden loppuun mennessä yhdeksän. Tämän verkko-opintoaineistokokonaisuuden hallinta ja valvonta
toteutettiin WebCT-ohjelmalla.

Hankintaprosessin arviointia
Systemaattista oppimateriaalin lisenssien hankintaa verkkojulkaisemista varten ei Suomen
yliopistokirjastoissa ole vielä juurikaan tehty. Koska käyttölupien hankintakokemuksia on vähän, on toiminta-
alueen hallinta uutta ja vaikeaa. FinElibin lisenssipolitiikan kaltainen toiminta on yksittäiselle kirjastolle ja
yksittäisen artikkelin verkkojulkaisemiselle jäykkä ja suuritöinen. Hankaluutena käyttöoikeuksien hankinnassa
onkin soveltuvien kotimaisten esimerkkien, eri toimijoiden yhteisten toimintaperiaatteiden ja
yhteistyömuotojen puuttuminen.

Digitaalisen opintoaineiston saaminen verkkokäyttöön on työläs ja hidas prosessi. Sähköisen
kurssiaineistokokoelman rakentaminen, niin kauan kuin tavoitteena on monipuolinen ja helppokäyttöinen
kokoelma, vaatii monenlaista taustatyötä. Opiskelijakirjasto on vasta aloittamassa digitaalisen aineiston
systemaattista hankintaa. Tämän vuoksi sopivia käytäntöjä ja hankintakanavia vielä etsitään.
Toimintapolitiikan luomiseen ei ole voitu ryhtyä ennen käytännön kokemuksia toiminnasta.

Käyttöoikeuksien hankintaa on Opiskelijakirjastossa tehty mahdollisimman yhdenmukaisin periaattein mutta
myös huomioiden kukin yksittäistapaus. Näin joudutaan tulevaisuudessakin tekemään.

Käyttölupien hankinnan yhteydessä on havaittu eroja eri maiden käytännöissä, joita on kuvailtu aiemmissa
kappaleissa. Tarjolla on toisaalta keskitettyjä palveluja, toisaalta hankintaa on täytynyt tehdä
tapauskohtaisesti. Eräänä esimerkkinä käytäntöjen ja kulttuurierojen huomioimisesta hankintaprosessissa on
havainto siitä, että yhteydenpidossa englantilaisten kanssa saattaisi asioiden hoitamisessa olla hyödyksi
henkilökohtainen yhteyshenkilö ao. laitoksesta. Tosin tämä ei koske kaupallisia yrityksiä, joiden kanssa
enimmäkseen asioidaan.

Käyttölupien hankinnan ongelmat voivat osin riippua alkuperäisen aineiston tyypistä. Yhdysvalloissa on
todettu, että käyttölupien hankinta lehtiartikkeleille on kaikkein hankalinta. Myös audiovisuaalinen aineisto
tuottaa vastaavanlaisia ongelmia.
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Vanhojen digitoitavien julkaisujen tekijänoikeustietoja voi olla ylivoimaisen vaikea selvittää. Samoin tekijän tai
kustantajan yhteystietojen tarkistamiseen saattaa mennä hyvin paljon aikaa. Voi myös olla niin, että
kustantajalla ei enää ole tekijän yhteystietoja tai tekijä saattaa olla jopa kuollut. Etenkin ulkomaisten
julkaisujen tekijöiden osoitteita on käytännössä mahdoton jäljittää. Jos aineisto on julkaistu vain verkossa, on
tekijän jäljittäminen usein vieläkin vaikeampaa. Aineiston tekijänoikeuksien ollessa useilla eri ihmisillä tai
organisaatioilla ei kaikkia käyttölupia aina saada kuntoon. Voi myös tulla tilanteita, että tekijänoikeussuhteita
tai –tietoja ei ole saatu selville tai vastauksia lupapyyntöihin ei ole tullut ja aineiston digitoimisesta joudutaan
sen vuoksi luopumaan.

Kirje on hidas tapa lähestyä oikeudenhaltijaa. Joskus se voi olla kuitenkin ainoa keino tavoittaa tekijä, jonka
sähköpostiosoite tai fax-numero ei ole tiedossa. Nämä ovat kuitenkin huomattavasti nopeammat
tavoittamistavat lupapyynnöissä. Opiskelijakirjaston käytäntönä ollut tapa lähettää lupapyyntökirjeet
kirjastonjohtajan allekirjoituksella varustettuna on hankintaprosessia hoitavan kannalta vaivalloinen ja aikaa
vievä. Toisaalta kirjastonjohtajan status voi antaa paremmat mahdollisuudet luvan saamiseen. Koska
lupapyyntökirje jää useissa tapauksissa ainoaksi dokumentiksi tehdystä sopimuksesta, on sopimusteknisesti
parasta, että sopimuksen allekirjoittajana on juridinen henkilö.

Opiskelijakirjaston digitaalisen aineiston käyttölupien hankinnassa on suunniteltu käytettävän tiettyä
standardikirjettä, jolloin olisi yksi kirje kaikille tekijöille ja toinen kustantajille ja samaan tapaan
englanninkielellä. Standardimuotoinen kirje ei kuitenkaan sovellu kaikkiin tapauksiin, sillä hankintaprojektit
ovat erilaisia. Myös sanamuotoihin on kiinnitettävä huomiota.

Eräs prosessia hidastava tekijä on ulkomailta tilaavan kaukopalvelun puuttuminen Opiskelijakirjastosta.
Opiskelijakirjaston kaukopalvelu palvelee vain kotimaasta löytyvän aineiston kaukolainaamisessa ja siksi
käyttöoikeuksien hankintahanke on aineistohankinnoissaan käyttänyt HYK:n palveluja, mikä muodostaa
hankintaprosessiin ylimääräisen lenkin. Sähköisen kokoelman laajentuessa tullaan tarvitsemaan yhä
enemmän vain ulkomailla saatavana olevaa aineistoa. Siksi on pohdittava myös sitä mahdollisuutta, että
Opiskelijakirjaston kaukopalvelu liittyisi nykyistä kiinteämmin hankintatoimintoon myös ulkomaista
verkkoaineistoa hankittaessa.

Käyttölupien hankintaan käytetty aika
Käyttölupien hankinta on Opiskelijakirjastossa toistaiseksi ollut jäsentymätöntä ja osittain senkin vuoksi aikaa
vievää. Kirjaston ei kannata käyttää yksittäisen luvan hankintaan kovin paljoa aikaa. Silti näin on jouduttu
tekemään toiminnan käynnistysvaiheessa. Samalla on voitu testata käytäntöjä ja hankintakanavia.

Käyttölupien hankintaprosessin kestoa tutkittaessa on alkuna pidettävä toimeksiannon saapumista ja
päätepisteenä taas aineiston verkkoon saamista. Tähänastisen tiedon perusteella tämä voi vaihdella parista
päivästä kuukausiin. Käyttölupien hankintaprosessi on kuitenkin monimutkainen ja –polvinen ja vaatii aina
tapauskohtaista harkintaa etenkin ulkomaisen aineiston osalta. Käyttöluvan hankintaan käytettävä aika ei
saisi olla kohtuuttoman pitkä, jottei aineiston saaminen opiskelijoiden käyttöön viivästyisi tai estyisi kokonaan.

Käyttöluvan hankkimisesta tehdyn päätöksen ja esitarkastusten jälkeen alkavat toimenpiteet
oikeudenhaltijoiden tavoittamiseksi. Jos vastaus oikeudenhaltijalta lopulta saadaan, saattaa siinä esitettyjen
ehtojen täyttämiseen kulua vielä pitkä aika, jos esimerkiksi vaaditaan toisen luvan pyytämistä tekijältä.

Lisenssien hankkijoilla on Yhdysvalloissa kokemuksia jopa kuukausien pituisista odotusajoista kustantajien
vastaamisessa. Joskus vastausta ei ole saatu ollenkaan. Iso-Britanniassa erään verkko-
opintoaineistoprojektin yhteydessä todettiin luvan saamisen kestävän keskimäärin kaksi kuukautta, toisessa
47 päivää. Trendinä näyttää olevan, että luvat saa keskitettyjen lisenssipalvelujen kehittyessä yhä
nopeammin. Tähän vaikuttavat myös kokemukset aiemmasta hyvin sujuneesta yhteistyöstä osapuolten
kesken.

Käyttöluvan saapumisen jälkeen arvioidaan kustannuksia ja käytölle asetettuja ehtoja. Jos aineisto päätetään
digitoida, täytyy sen paperiversiot hankkia. On syytä varautua siihen, että tämä voi viedä useita viikkoja. Itse
digitointi käy työtilanteesta riippuen nopeasti, jos käytössä on nopea kuvanlukija. Aineiston muoto tosin
saattaa tuottaa skannaamisessa joitakin ongelmia, kuten kuvien käsittely. Myös erilaisten käyttörajoitusten
huomioiminen vaatii toimenpiteitä, jotka voivat hidastaa aineiston saamista verkkoon. On
tarkoituksenmukaista laittaa tietty aineistokokonaisuus verkkoon yhtä aikaa.
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Opiskelijakirjaston hankkimien, luentokurssia varten tarvitun aineiston käyttölupien käsittelyyn
käytettyä aikaa tutkittaessa on siinä todettu suuria vaihteluita. Ensimmäisen käyttöluvan saamiseen
meni viisi viikkoa siitä, kun lista artikkeleista oli saatu kirjastoon. Lupa tosin tuli kustantajalta jo
kahden päivän kuluttua lupapyynnön lähettämisestä. Sitä edeltävät viikot oli tehty esitarkistuksia ja
etsitty lisenssien hankintakanavia. Toisen käyttöluvan saamiseen meni 11 viikkoa. Neljä kuukautta
toimeksiannon saapumisesta yksi kymmenestä luvasta oli edelleen saamatta.

Käyttölupien hinta
Digitaalinen ympäristö muuttaa kirjastojen kokoelma- ja hankintapolitiikkaa. Omistusoikeuksien (kirjojen)
ostamisen rinnalle on tullut aineistoon pääsyn (käyttöoikeuksien) ostamista. Käyttäjän kannalta
kurssiaineiston saaminen sähköisenä versiona on edullista, sillä aineiston varaamiskustannuksia eikä
sakkomaksuja ole. Kirjastossa digitaalisen aineiston käyttölupien hankinnasta koituvia kustannuksia tulee
arvioida suhteessa paperimuotoisen aineiston hankinta-, säilytys- ja lainauskustannuksiin. Verrattuna niihin
ne ovat toistaiseksi vaatimattomia. Kuitenkin yksittäisen käyttöluvan hinta voi olla huomattavasti suurempi
kuin saman paperisen julkaisun hankintahinta. Lisäksi lisenssin käyttöehdot voivat rajoittaa sallittujen
käyttäjien määrää. Digitaalisena julkaisua ei kuitenkaan tarvita kuin yksi kappale, kun taas paperimuotoista
kurssiaineistoa pitäisi olla useita, jopa kymmeniä kappaleita. Digitaalisen aineiston säilytys ja ylläpito on myös
edullista.

Saatujen käyttölupien hinta voi muodostua esteeksi verkkojulkaisemiselle, jos sitä pidetään kohtuuttomana.

Yhdysvalloissa kustantajilla ja käyttöoikeuksia myöntävillä organisaatioilla on yleensä tietyt taksat lisenssien
myöntämiseen. Hintaa voi alentaa käyttöluvan pyytäjäorganisaation epäkaupallinen status. CCC perii
palvelustaan 10 %:n palkkion (laskettuna kustantajan määrittelemästä hinnasta) mutta kuitenkin enintään $
10. USA:ssa on arvioitu, että kuitenkin noin kolmannes kustantajista myöntää luvat ilmaiseksi. Iso-
Britanniassa eräässä selvityksessä n. 10 % hankituista käyttöluvista saatiin maksutta.

Kustantajien hinnoitteluperiaatteet näyttävät vaihtelevan. Käyttölupien hinnat ovat joko ainutkertaisia tai
voivat perustua digitoitavaan sivumäärään ja aineiston käyttäjien lukumäärään. Esimerkiksi Oxford University
Press ilmoitti pyyntöön vastatessaan käyttöluvan hinnan erittelemättä sitä, mistä se muodostuu. Kyseessä oli
kahden artikkelin käyttölupa. Sekä Binghamton University että International Thomson Publishing Services
erittelivät hinnan siten, että se koostuu sivun hinnasta, joka kerrotaan kokonaissivumäärällä, ja riippuu lisäksi
käyttäjien määrästä (esim. 40 sivua à 8 penceä = £ 3,20 →  hinta 100 opiskelijaa kohti = £ 320).

Kustantajilla on brittiläisen selvityksen mukaan erilaiset hinnoitteluperiaatteet yksittäisille verkko-
opintoaineistolle ja kurssipaketeille. Kurssipakettien hinnat vaihtelivat tuoreessa selvityksessä £ 350 ja £
1000 välillä (n. 3500 - 10000 mk).

Opiskelijakirjasto on toistaiseksi saanut kotimaisilta kustantajilta ja tekijöiltä käyttöluvat ilmaiseksi.
Käyttölupien hinnoittelu kuitenkin nähtävästi lisääntyy kysynnän kasvaessa. Esimerkiksi Elektra-
projekti on sopinut Kopioston kanssa tietyn tavan, jolla korvaus maksetaan oikeudenhaltijoille (tekijälle)
projektin käyttöön tehdyistä sopimuksista. Suosituksena projektissa kuitenkin on, että tekijät antaisivat luvan
siirtää heidän korvausosuutensa suoraan artikkelin kustantajalle tukemaan tieteellistä julkaisutoimintaa. Osa
kustantajista on sopinut jo etukäteen tekijöiden kanssa kaikkien oikeuksien siirrosta kustantajalle. Tällöin
näiltä tekijöiltä ei tarvitse erikseen pyytää lupaa teoksen käyttöön, vaan kustantajan lupa riittää.

Luentokurssin ulkomaista artikkeliaineistoa koskevan hankintaprojektin yhteydessä saaduista
käyttöluvista suurin osa oli maksullisia (kuusi yhdeksästä).  Hinnat vaihtelivat noin 1625 ja 3200
markan välillä artikkelia kohti. Osan käyttöaika on vain vuoden pituinen.

Käyttöluvan kokonaishintaan vaikuttaa myös aineiston paperiversion saatavuus. Omista
kokoelmista digitoiminen on edullisinta. Helsingin alueelta jostain toisesta kirjastosta löytyvä
aineisto täytyy noutaa ja palauttaa, mikä vie työaikaa. Opiskelijakirjaston kaukopalvelu hankkii
muualta Suomesta saatavan aineiston kaukolainaksi. Kaukolainojen ja artikkelikopioiden hinnat
vaihtelevat lainaajakirjastoittain ja kopioitavien sivujen määrän mukaan (n. 20 - 200 mk). Ulkomailta
tilattavan aineiston kaukolainan hinta voi olla 50 tai 140 mk.
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Tekijänoikeuspalvelujen käytettävyyden arviointia Opiskelijakirjaston kannalta
Opiskelijakirjaston tähänastiset kokemukset lisenssejä myöntävistä organisaatioista koskevat brittiläistä
HERONia ja amerikkalaista CCC:tä. Suomessa on tehty Kopioston kanssa yhteistyötä OODI-
oppimateriaaliprojektissa ja Opintoaineistot verkossa -hankkeen yhteydessä ja saatu sieltä neuvontaa
toiminnan tueksi, mutta käyttöoikeuksien hankinnassa Kopioston palvelut eivät ole toistaiseksi olleet tarpeen.
Tämä johtuu suomalaisesta tekijänoikeuslainsäädännöstä. Digitointiluvat on pyydettävä tekijöiltä ja
kustantajilta. Jos Opiskelijakirjasto osallistuu multimediaa sisältävien kurssipakettien tuottamiseen, voitaisiin
käyttölupien hankinnassa käyttää Multimedian lisensiointiverkostoa.

Iso-Britannian yliopistolaitosta palveleva HERON on toistaiseksi ulkomaisten kirjastojen ulottumattomissa.
Brittiläisen aineiston käyttölupien hankinnassa HERON olisi erinomaisen käyttökelpoinen, sillä se tekee
käyttölupien hankinnan ja toivomuksesta myös aineiston digitoinnin, mutta toistaiseksi vain brittiläisille
yliopistoille. Koska Iso-Britanniassa ei ole käytössä keskitettyä lisenssipalvelua ulkomaisille kirjastoille, on
Opiskelijakirjasto pyytänyt käyttöluvat kustantajilta. Jotkut kustantajat ovat vaatineet luvan kysymistä myös
tekijältä (ainakin Oxford University Press).

Amerikkalainen CCC tarjoaa useita palvelujaan kansainvälisesti. CCC:llä on sopimukset useiden
amerikkalaisten kustantajien kanssa ja sen avulla voi saada keskitetyt lisenssipalvelut niiden julkaisujen
verkkojulkaisemiseksi. Jos sieltä ei käyttölupaa saa, voidaan kokeilla Copyright Directin kätevän tuntuisia,
tosin CCC:tä suppeampia ja kalliimpia palveluja. Jos näistä keskitetyistä palveluista ei lupaa saa, lupa
kysytään kustantajalta.

Käyttölupien hallinnointi
Opiskelijakirjastossa digitaalisen opintoaineiston käyttölupien hankintaa on vuosien varrella hoitanut useita
henkilöitä. Toiminnan käynnistysvaiheessa on haettu työskentelytapoja, välineitä ja hankintakanavia.
Toiminto kuuluu kokoelmayksikön vastuualueeseen ja oppimiskeskuksen kirjastopalvelut -hankkeisiin.

Käyttöluvista on toistaiseksi pidetty sekä paperi- että sähköistä arkistoa. Hallinnollista arkistointia varten
lupapyyntökirjeisiin käytettiin vuoden 2001 loppuun asti kirjaston diaarinumeroa. Käyty kirjeenvaihto ja saadut
käyttöluvat arkistoitiin. Arkistoinnin yhteydessä seurattiin myös käyttöluvista koituvia kustannuksia.

Myös hankkeen suunnittelijat ovat käyttölupien hankinnassa pitäneet yllä arkistokansiota lähinnä työn
hallinnan kannalta. Toistaiseksi käyttölupapyyntöjen käsittely on ollut siinä määrin vähäistä, että
arkistokansiota on ollut helppo käyttää ja ylläpitää. Sen avulla on voitu pitää hallinnassa toisiinsa liittyvä
kirjeenvaihto, saadut luvat ja muut dokumentit. Toiminnan vakiintuessa ja laajentuessa on arkistoinnissa
kuitenkin tarkoitus siirtyä käyttämään pelkästään sähköistä lupatietokantaa sopimusten alkuperäiskappaleita
lukuun ottamatta.

Lupatietokanta
Käyttöoikeuksien hallintaa varten kehitettiin Opiskelijakirjastossa oma lupatietokanta, johon tallennetaan
tiedot käyttöluvan kohteesta ja sen osapuolista eli niistä, joilta käyttölupaa on pyydetty. Siihen tallennetaan
myös dokumentit oikeudenhaltijoiden kanssa käydystä kirjeenvaihdosta (jos sähköisenä). Siinä on myös
tiedot kunkin pyydetyn käyttöluvan tilanteesta (lähetetty, saatu, evätty jne.) ja maininnat mahdollisista
käyttöehdoista. Lupatietokannasta on lisäksi mahdollisuus tuottaa erilaisia raportteja käyttöluvista.
Lupatietokanta toimii vuodesta 2001 alkaen sähköisten sopimusten arkistona.

Vuoden 2000 loppuun mennessä lupatietokantaan vietiin tiedot tutkintovaatimuksiin kuuluvien artikkelien ja
luentokurssin oheismateriaalin käyttöluvista. Lupatietokanta toteutettiin Microsoft Access -ohjelmistolla.

7.2. Opiskelijakirjaston verkko-opintoaineiston hankintamalli
Opiskelijakirjastossa pidetään tärkeänä luoda yhä lisääntyvän verkkojulkaisutoiminnan edellyttämien
käyttölupien hankintaa ja hallintaa varten toimivat järjestelmät ja hankintakanavat. Verkko-opintoaineiston
hankintamallilla pyritään selkeyttämään toimintaprosessia ja siihen osallistuvien tehtäviä.

Tässä kappaleessa kuvataan hankintamallin avainalueet, eritellään toimijat ja vastuutahot ja määritellään
heidän tehtävänsä digitaalisen opintoaineiston käyttölupien hankinnassa ja palvelun järjestämisessä.
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Verkko-opintoaineiston hallintastrategia
Verkko-opintoaineiston hankinnan järjestämiseksi on tärkeää, että kirjastossa on pohdittu digitaalisen
aineiston hallinnan strategisia ratkaisuja. Päätökset niistä kuuluvat kirjastonjohtajalle ja kokoelmayksikölle.
Hallintastrategian pääsisältönä on toiminta- ja hankintapolitiikka sekä hallinnoinnin ja yhteistyökuvioiden
järjestäminen.

Verkko-opintoaineiston hallintastrategia muodostuu seuraavista osa-alueista:

- toimintapolitiikan määrittely
- hankintaperiaatteiden määrittely
- aineiston säilyttämispäätökset
- teknisen muodon valinta
- toiminnan organisointi
- tekijänoikeus- ja lisenssiasioiden seuranta
- yhteydenpito ainelaitosten ja tiedekuntien kanssa
- yhteistyömuotojen suunnittelu, muodostaminen ja ylläpito (konsortiot)

Verkkojulkaisutoiminnan käynnistäminen edellyttää hyviä perustietoja aiheesta. Tämän selvityksen avulla
toiminnan ongelmia ja mahdollisuuksia tuodaan esiin. Tekijänoikeus- ja lisenssiasioiden kansallista ja
kansainvälistä kehitystä on seurattava edelleen.

Kirjaston toimintapolitiikan osana opintoaineiston verkkojulkaiseminen tukee Opiskelijakirjaston
oppimiskeskushankkeen tavoitteita.

Digitaalinen opintoaineisto muuttaa kirjaston hankintapolitiikkaa. Sähköisten kokoelmien integroiminen
painettuihin kokoelmiin vaatii kokoelmapoliittisia toimenpiteitä. Digitaalisen opintoaineiston hankinta- ja
säilytysperiaatteet on määriteltävä. Lisäksi on ratkaistava palvelun teknisen toteuttamisen periaatteet.

Verkko-opintoaineiston hankinta on manuaalinen ja työvoimavaltainen toiminto. Kirjastot ovat toistaiseksi
yleensä järjestäneet verkko-opintoaineiston ja siihen tarvittavien käyttölupien hankinnan siten, että tehtävä on
osoitettu kirjaston henkilökunnasta jonkun tai joidenkin hoidettavaksi. Ainakin Yhdysvalloissa on tehtävään
harvemmin palkattu uutta henkilökuntaa tai järjestetty erityistä koulutusta aiheeseen perehtymiseksi. Toiminta
on kuitenkin sitä tehokkaampaa ja tuloksellisempaa, mitä asiantuntevampaa tehtävää hoitava henkilökunta
on ja mitä keskitetympää toiminta on.

Opintoaineiston hankinnassa yhteydenpito ainelaitosten ja tiedekuntien kanssa on tärkeää. Virtuaalisten
oppimisympäristöjen yleistyessä yhteistyö opettajien ja kirjastojen kesken lisääntyy opintoaineiston
tuottamisessa. Tähän on luotava vakiintuneita, käyttäjäystävällisiä kanavia.

Kansallisen elektronisen kirjaston mallin mukaan Opiskelijakirjaston olisi hyödyllistä muodostaa digitaalisen
aineiston käyttölupien hankinnan konsortioita. Näin vältyttäisiin päällekkäistyöltä ja säästettäisiin
lisenssikustannuksissa. Yhteistyömahdollisuuksia muiden yliopistokirjastojen kanssa on jo tutkittu.
Konsortioiden muodostamisessa keskeistä on yhteisten toimintamallien luominen ja työnjaosta sopiminen.

Aineiston valinta
Tutkintovaatimusten ja luentokurssien oheismateriaalin valinnan tekevät ainelaitokset. Valintaprosessiin
kirjasto voi vaikuttaa vain vähän tai ei ollenkaan. Koska elektronista aineistoa on yliopiston piirissä saatavilla
runsaasti FinElibin kautta, olisi yksinkertaisinta, jos opettajat käyttäisivät sitä valitessaan opintoaineistoa.
Tieteelliset ja pedagogiset perusteet sekä aineiston ajankohtaisuus ovat kuitenkin saatavuutta tärkeämpiä
valintaperusteita.

Aineiston arviointi
Aineiston valintaa seuraavassa arvioinnissa keskeiset tehtävät ovat:

- bibliografisten tietojen tarkistaminen
- aineistomuodon varmentaminen (onko jo verkossa)
- aineiston paikantaminen (mistä löytyy paperisena)
- kustannusten arviointi
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Kirjaston käyttölupa-asioiden hoitajat arvioivat, tarvitaanko käyttölupaa ja minkälaisia kustannuksia siitä
aiheutuu. Ennen käyttölupaprosessin käynnistämistä on kokoelmayksikön tarkistettava julkaisun bibliografiset
tiedot ja paikannettava se kirjastotietokannoista. Lisäksi tutkitaan, onko aineisto jo löydettävissä verkosta ja
miten se saataisiin käyttöön.

Käyttöoikeuksien hankinta, hallinnointi ja valvonta
Käyttöoikeuksien hankinnan, hallinnoinnin ja valvonnan vastuutahot ja keskeiset tehtäväalueet ovat:

- kokoelmayksikkö solmii ja ylläpitää yhteyksiä oikeudenhaltijoihin
- kontaktitietojen hankinta ja kontaktiverkoston ylläpito
- käyttölupapyyntöjen lähettäminen
- vastausten selvittely
- käyttölupien vastaanotto ja arviointi
- kokoelmayksikkö hallinnoi ja valvoo käyttöoikeuslupia
- lupatietokannan ylläpito
- käyttölupien arkistointi
- käyttölupien voimassaolon valvonta
- vanhentuneiden lupien käsittely
- kokoelmayksikkö ja taloushallinto hoitavat käyttölupalaskujen maksun ja valvovat kustannuksia

Käyttölupien hankinnan sujuvuus edellyttää kontaktiverkostoa ja luotujen suhteiden ja yhteystietojen ylläpitoa.
Yhteydenpitoa oikeudenhaltijoiden kanssa tarvitaan usein koko hankintaprosessin ajan, kun sopimuksesta ja
käytännön järjestelyistä neuvotellaan. Kun hankintaprosessia hoitaa tietty yhdyshenkilö tai -tiimi, on
yhteydenpito sujuvaa ja selkeää ja koko toiminta hallittua.

Lupatiedustelut voidaan lähettää paitsi postitse ja faxilla myös sähköpostilla. Käyttölupakirjeiden
sanamuotoon on syytä kiinnittää huomiota ja muokata erilaisia sovelluksia mahdollistavat kirjepohjat. On
tärkeää tuoda lupapyynnössä esiin ne keskeiset seikat, jotka vaikuttavat verkkojulkaisemiseen. Hanke ja
kohderyhmä on kuvailtava selkeästi.

Saaduista vastauksista ja käyttöluvista on arvioitava paitsi kustannukset ja opiskelijoiden mahdollisuudet
käyttää aineistoa kurssin tai aineen edellyttämässä laajuudessa.

Lisenssisopimukseen sisällytettäviä asioita ovat:

- käyttäjät
- käyttöoikeudet
- käyttöliittymä
- aineiston tallennus- ja säilytysformaatti
- käytön tilastointi
- hinnoitteluperiaatteet
- sopimuskausi.

Lisäksi lisenssineuvotteluissa voidaan huomioida seuraavat kysymykset, etenkin jos sopimusosapuolia on
useita ja kyseessä on laaja aineistoryhmä:

- auktorisoitujen käyttäjien pääsy aineistoon yliopiston ulkopuolelta
- aineiston pysyvä käyttö
- mahdollisten riitojen sovittelupaikka
- vahingonkorvaus
- yhteensovitettavuus näyttöluetteloiden, portaalien ym. kanssa

Lähetettyjä käyttölupapyyntöjä ja saatuja lupia hallitaan lupatietokannan avulla. Sitä ylläpidetään tallentamalla
siihen solmitut sopimukset ja/tai muut tiedot sekä arkistoimalla käyty sähköpostikeskustelu. Lupatietokannan
toimiessa käyttölupien arkistona hankintaprosessi ja siihen liittyvät dokumentit pysyvät hallinnassa.
Lupatietokannalla myös valvotaan käyttölupien voimassaoloa. Kirjaston taloushallinnon tehtäviin kuuluu
käyttölupalaskujen maksaminen ja toiminnan kustannusten valvonta.
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Aineiston käyttöön saattaminen, ajan tasalla pitäminen ja toiminnan seuranta
Verkko-opintoaineiston käyttöön saattamisen, ylläpidon ja toiminnan seurannan vastuutahot ja –alueet ovat
käyttöluvan saannin jälkeen:

- kokoelmayksikkö hankkii ja kuvailee aineiston
- aineiston hankinta digitointia varten (omat kokoelmat, osto, kaukopalvelu)
- aineiston kuvailu
- atk-suunnittelu suunnittelee ja toteuttaa tekniset ratkaisut
- teknisen toteutuksen ja käyttöliittymän suunnittelu ja kehittäminen
- aineiston skannaus / digitointi
- mahdollisten käyttörajoitusten huomioiminen tallennuksessa / suojaaminen / auktorisointi jne.
- aineiston laittaminen verkkoon
- vanhentuneen aineiston poisto verkosta
- tiedon järjestäminen (tietokanta, lista, osa kirjastojärjestelmää)
- palvelun teknisen toimivuuden valvonta
- kokoelmayksikkö valvoo aineiston ajantasaisuutta
- tutkintovaatimusten ja kurssiohjelmien seuranta
- kokoelmayksikkö seuraa palvelun käyttöä
- käytön tilastointi
- hankinnan tilastointi
- palautekyselyt

Verkkoaineiston käyttöön otto vaatii samanlaiset toimenpiteet kuin paperisen aineiston. Siksi digitaalisen
aineiston käsittely on tärkeää integroida muuhun kokoelmatyöhön. Kokoelmayksikkö hankkii aineiston
digitointia varten joko kirjaston omista kokoelmista, kaukopalvelun kautta tai ostamalla. Käytön
helpottamiseksi aineisto on kuvailtava (luettelointi, sisällönkuvailu, metadata). Digitaalisen aineiston
kuvailutiedot tulee näkyä kokoelmaluettelossa, josta voi tehdä suoran linkkiyhteyden kokotekstiin.

Kokoelmayksikön on atk-suunnittelun kanssa yhteistyössä suunniteltava aineiston  tallentamisen,
järjestämisen ja säilyttämisen teknisiä ratkaisuja. Valittava käyttöliittymä ja tallennusformaatti vaikuttavat
aineiston saatavuuteen ja käytettävyyteen. Digitaalista aineistoa tuotettaessa on lähtökohtana
käyttäjäystävällisyys. Myös palvelun ulkoinen ilme vaikuttaa sen käytön houkuttelevuuteen.

Kurssin tai aineen opettajan mielipide aineiston jakelutavasta tulee ottaa huomioon. Aineiston
skannauksessa ja verkkotallentamisessa huomioitavia asioita ovat lisäksi saadun käyttöluvan mahdollisesti
määrittelemät rajoitukset (ks. luku 1: verkko-opintoaineiston käytön rajoittaminen). Oikeudenhaltija saattaa
esimerkiksi kieltää aineiston arkistoimisen käytön jälkeen, vaikka asiakkailla ei olisi pääsyä arkistoon. Myös
palvelun teknistä toimivuutta täytyy valvoa.

Aineiston järjestäminen ja tietojen ylläpito edellyttää tutkintovaatimusten ja kurssiohjelmien seurantaa.
Vanhentunut aineisto pitää poistaa. Käyttölupien eräännyttyä ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin lupien
uusimiseksi.

Toiminnan seuraamiseksi tarvitaan mahdollisuuksia käytön tilastointiin. Jotkut käyttölupien myöntäjät vaativat
saada tilastoja aineiston käytöstä. Tämä tulee ottaa huomioon käyttöliittymän rakentamisessa. Tietoa
palvelun käytöstä on tärkeää saada myös kirjaston toiminnan ja palvelujen kehittämistä varten.

Lupatietokannasta saa erilaisia käyttölupien vuositilastoja ja raportteja käyttölupien tilanteesta. Verkkoaineisto
on osa kokoelmia ja sen hankinta vaikuttaa kokoelmien kartuntaan, mitä varten on myös kerättävä
tilastotietoja.

Palvelun käytön seurannassa tulee aktiivisesti kerätä palautetta opiskelijoilta sen käytettävyydestä ja
tarpeellisuudesta. Myös opettajien kokemuksia verkkoaineiston vaikutuksista opetuksen toteuttamiseen on
seurattava.
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Markkinointi, tiedotus ja koulutus
Verkko-opintoaineiston markkinoinnin, tiedotuksen ja koulutuksen osa-alueet ovat:

- Verkkopalvelutiedotus
- Palvelun markkinointi
- Palvelusta tiedottaminen
- Käyttäjäkoulutus
- Sisäinen koulutus

Verkko-opintoaineistopalvelu tarjotaan käyttäjiä varten. Opiskelijat on saatava tietoisiksi siitä ja sen
käyttömahdollisuuksista sekä yleisellä että kurssikohtaisella tasolla. Kurssikohtaisen aineiston tarjonta vaatii
yhteistyötä opettajien kanssa, mihin tulee luoda mahdollisuuksia. Palvelun tunnettuuden ja yhteistyön
sujuvuuden edellytyksenä on myös koko yliopiston kattava tiedotus.

Viestinnän keinoja tai tapoja ja välineitä on monia. Kasvokkaisviestintä on suoraa ja mahdollistaa välittömän
palautteen antamisen ja saamisen. Sen välineitä ovat erilaiset suulliset esitystilanteet. Sähköisen viestinnän
välineinä toimivat sähköposti, kotisivut ja verkkotiedotteet. Kirjalliseen viestintään kuuluvat tiedotuslehdet,
esitteet ja mainokset.

Mahdollisina verkko-opintoaineiston markkinointi- ja tiedotuskanavina toimivat:

- esitteet
- julisteet ilmoitustauluilla
- käytön ohjeet
- kirjaston kotisivut
- kurssi-, aine-, laitos- ja tiedekuntakotisivut ja yliopiston kotisivut
- esitykset yliopiston erilaisissa tilaisuuksissa
- esitykset luennoilla
- sähköpostituskampanja laitoksille
- yliopiston sisäiset toimikunnat ja tukihenkilöverkostot
- kirjastojen väliset yhteistyöelimet
- palvelua esittelevät artikkelit tiedotuslehdissä
- jutut yliopiston kirjastojen verkkolehdessä

Palvelun esittelyn tulisi olla kirjaston verkkosivuilla hyvin esillä. Verkkoaineiston ja sen käyttöohjeiden pitäisi
löytyä helposti. Paperisia tiedotteita, esitteitä, ohjeita ja aineistolistoja voidaan jakaa paitsi kirjastojen, laitosten
ja tiedekuntien tiloissa pöydillä, ilmoitustauluilla ja esitetelineissä myös Opiskelijakirjastoon sisään tuleville
asiakkaille markkinointikampanjan yhteydessä.

Paitsi palvelun markkinointiin ja tiedotukseen on huomiota kiinnitettävä myös käytön opastukseen ja
koulutukseen. Tiedonhaun ja verkko-opetuksen yhteydessä tulee esitellä palvelua ja neuvoa verkkoaineiston
käyttöä. Otettaessa käyttöön tietty kurssiaineisto, kurssin osanottajille on järjestettävä perehdyttämistilaisuus,
jonka kirjasto voi tehdä yhdessä kurssin opettajan kanssa tai sopimuksen mukaan. Sähköisen
opintoaineiston itsenäistä käyttöä varten voitaisiin laatia myös step-by-step –ohjeet.

Henkilökunnan koulutusta digitaalisen aineiston käsittelyä varten tulee järjestää verkkojulkaisemisen eri osa-
alueista, kuten teknisestä tuottamisesta ja aineiston kuvailusta metadatalla.

7.3. Johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia
Verkko-opintoaineisto edellyttää kirjastolta uudenlaisia valmiuksia. Kirjasto haluaa tarjota asiakkailleen
helpon pääsyn tiedon lähteille, mutta joutuu siinä samalla varmistamaan toiminnan ja käytön
lainmukaisuuden. Opintoaineiston verkkokäytön turvallisuus merkitsee tasapainon etsimistä käyttäjien
tarpeiden ja oikeuksien haltijoiden etujen välillä.

Pilottihankkeista saadut hyödylliset kokemukset käyttölupien hankinnasta ja hallinnoinnista viittaavat siihen,
että digitoimista kannattaa jatkaa, ainakin niin kauan kuin kustantajat eivät itse konvertoi vanhoja julkaisujaan.
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Tätä tukevat myös tiedot ulkomaisten yliopistokirjastojen sähköisten kokoelmien ja kurssipakettien tarjonnan
lisääntymisestä ja siitä saadusta opiskelijoiden palautteesta.

Kustantajien suhtautuminen kirjastojen digitointitoimintaan vaikuttaa mahdollisuuksiin järjestää palveluja.
Kustantajat kehittävät lisenssipolitiikkaansa ja ovat etenkin ulkomailla kehittämässä mm. online-
lisenssimahdollisuuksia, lisenssitietokantoja ja digitaalisia arkistoja.

Sähköisen kokoelman rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä on kuvattu edellä. Näitä ovat elektronisen aineiston
hankintapolitiikka, tekijänoikeuspalvelujen käytettävyys, kustantajien lisenssipolitiikka, kirjaston sisäiset
tekniset ja hallinnolliset ratkaisut, kustannukset ja ennen kaikkea palvelun kysyntä. Ilman ilmeistä tarvetta
digitaalisen opintoaineiston tarjonnalle ei verkko-opintoaineistopalvelua kannata kehittää.

Digitaalinen opintoaineisto on osa Opiskelijakirjaston kokoelmia. Sen palvelevuus tulee parhaiten esiin, kun
sitä on riittävästi tarjolla. Kriittinen massa tekee digitaalisen kirjaston.

Verkko-opintoaineistopalvelun tehokkuuden edellytyksenä ovat asianmukaiset käyttöoikeudet, mutta sen
suurin edellytys liittyy laajempaan, väistämättömään kulttuurimuutokseen kirjastotoiminnassa. Digitaaliset
kokoelmat laajentavat perinteistä kokoelmakäsitettä. Verkko-opintoaineisto pitäisi myös nähdä osana uusia
opetus- ja oppimismenetelmiä.

Suomeen on juuri perustettu Virtuaaliyliopisto. Sen yhtenä osana on oppimateriaalin elektroninen jakelu.
Opiskelijakirjastolla on valmiuksia tarjota palveluja opettajien tuottaman tai muuta tutkimustietoa sisältävän
verkko-opintoaineiston julkaisemisessa ja jakelussa.

Kehittäessään verkko-opintoaineiston käyttöoikeuksien hankintaa ja hallintaa Opiskelijakirjaston
tulee suunnata huomiota seuraavien kysymysten ratkaisemiseen:

Tekijänoikeuspolitiikka
- Tuodaan yliopiston piirissä esiin verkko-opetusmateriaalin laadinnassa huomioitavia tekijänoikeudellisia

kysymyksiä.

- Laaditaan erillinen Opiskelijakirjaston copyright-tiedote verkkoaineisto-sivulle.

Yhteistoiminta
- Muodostetaan toisten yliopistokirjastojen kanssa opintoaineiston hankintakonsortioita.

- Otetaan yliopiston sisällä nykyistä aktiivisempi rooli käyttöoikeuksien hankinnassa ja ylläpidossa ja
pohditaan mahdollisuutta tarjota keskitettyä lisenssien hankintaa keskustakampuksen alueella (tai jopa
laajemmin).

- Neuvotellaan lisenssimaksujen jakamisesta ainelaitosten ja tiedekuntien kanssa. Tarjottaessa palveluja
suunnitellaan palvelupaketti.

- Pohditaan työnjakoa opettajan ja/tai laitoksen kanssa kurssiaineiston tarjoamisessa.

Tekniikka
- Pohditaan verkko-opintoaineiston julkaisuformaattivaihtoehtoja ja säilytys- ja jakelutapoja.

- Järjestetään hakumahdollisuus verkkoaineistosta aineen, kurssin, opettajan ja aiheen mukaan.

- Kuvaillaan verkkoaineisto ja käytetään metadataa dokumentoimalla julkaisun tiedot. Liitetään metadata-
kuvailuun tiedot myös tekijänoikeuksista. Kuvailut integroidaan kirjaston kokoelmatietokantaan ja
mahdollisesti sähköisiin opinto-oppaisiin.

- Selvitetään verkkoaineiston käytön rajoittamisen menetelmiä ja sisällön suojaamisvaihtoehtoja.

- Käyttölupien hankintaprosessi
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- Suunnitellaan lisenssisopimustarjous, joka lähetetään varsinaisen pyyntökirjeen mukana.
Lisenssimallissa ovat kaikki ne asiat ja ehdot, joihin Opiskelijakirjasto ilmoittaa sitoutuvansa.

- Kiinnitetään huomiota verkko-opintoaineiston hankintaprosessin vaiheisiin ja aikatauluihin. Hankitaan
ajoissa tieto siitä, tarvitaanko aineistoa vielä seuraavanakin lukuvuonna. Jos tätä tietoa ei saada, voidaan
aineistoa (jos lupa siihen on) arkistoida väliaikaisesti.

- Tarkkaillaan verkko-opintoaineiston käyttöoikeuksien hankinnan kustannuksia ja vertaillaan niitä
painettujen julkaisujen hintoihin. Tehdään kustantajalle joko hintatarjous lisenssiä pyydettäessä tai
tarjotaan kustantajalle tilastointi- tai muuta sille hyödyllistä tietoa palvelun käytöstä.

- Selvitetään kaukopalvelun roolia hankintatoiminnan osana. Luodaan tarvittaessa suhteita ulkomaisiin
kirjastoihin ja kirjastojärjestelmiin, kuten British Library, Libris ja OCLC, kun tarvitaan vain ulkomailla
saatavilla olevaa aineistoa.

- Laaditaan sähköisen aineiston verkkoon saamiselle toimintaohjeet, jotka jaetaan ainelaitoksille. Ohjeet
sisältävät tietoa ainakin tekijänoikeuksien merkityksestä, yhteydenottotavat ja aikataulut (esimerkiksi
syyslukukaudeksi tarkoitettu aineisto toukokuun alkuun mennessä, kevätlukukaudelle tarkoitettu aineisto
marraskuun alkuun mennessä).

- Toteutetaan sähköinen lomake, jolla opettaja voi jättää tilauksen hankittavasta verkkoaineistosta.

- Kerätään verkko-opintoaineiston käyttäjien kokemuksia palvelun käytöstä.

Markkinointi, tiedotus ja koulutus
- Tiedotetaan verkko-opintoaineistosta ja palveluista.

- Koulutetaan henkilökuntaa verkkoaineiston hankintaan, kuvailuun, säilytykseen ja jakeluun.

- Järjestetään asiakkaiden koulutusta verkko-opintoaineiston käytöstä.
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