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Miten digitointi vaikuttaa 
kaukopalveluun?



Kaukopalvelu

Kirjastojen kokoelmat:
-Painatteet
-Tallenteet

Lisensioidut 
elektroniset 

aineistot

Vapaasti käytettävät 
digitoidut aineistot



Määritelmiä ja rajauksia:

� Digitoitu aineisto poislukien muu elektroninen 
aineisto

� Digitointi: äänen tai kuvan muuntaminen
digitaaliseen muotoon

� Vapaasti käytettävä (=kaikille ilmainen) 
digitoitu aineisto

� Myös lisensioituihin aineistoihin sisältyy 
runsaasti digitoituja aineistoja, esim. JSTOR

� Huomio sisällöissä, ei palveluissa



Massadigitointia meillä ja muualla

� Massadigitointi vs. ”putiikkidigitointi”

� Suuret kansainväliset toimijat
� Google

� Open Content Alliance (OCA)

� Tilanne Euroopassa

� Kotimainen aineisto ja massadigitointi

� Vaikutukset kaukopalveluun?



Putiikkidigitoinnista massadigitointiin

� Ensimmäiset digitointihankkeet 1990-luvulla
� Yleensä yksittäisten (arvo)teosten valikoivaa 

digitointia
� Käsikirjoituksia, inkunaabeleita, kuvia jne.
� Esimerkkinä Helmi-tietokanta

� Massadigitoinnin käynnistyminen 2000-
luvulla
� Suurten kokonaisuuksien (kokoelmien) digitointi
� Ei systemaattista valintaa tai valinta 

”kokoelmatasolla”
� Esimerkkinä Historiallinen sanomalehtikirjasto



Massadigitoinnin esteitä ja hidasteita

� Tekijänoikeussäädökset ja käyttöön 
asettaminen

� Prosessit
� Resurssit
� Koordinointi

� Kenelle digitoidaan?
� Mitä digitoidaan?
� Kuka digitoi?

� Digitoidun aineiston rekisterit





Kirjastot ja ”pitkä häntä”

� Chris Anderson : The Long Tail
� Verkkokaupan vaikutus tuotteiden elinkaareen

� Etenkin suurten tutkimuskirjastojen 
kokoelmissa runsaasti ”vanhaa aineistoa”, 
jonka (paikallis)käyttö on vähäistä

� Massadigitoinnin kohteena yleensä ”vanha 
aineisto”



Eroavatko kirjastojen kokoelmat 

toisistaan?
� Voisi olettaa, että suurten tutkimuskirjastojen 

kokoelmat muistuttaisivat toisiaan →
päällekkäistyön vaara

� Tilanne on kuitenkin toinen:

Anatomy of Aggregate Collections. The Example 

of Google Print for Libraries (Lavoie, Silipigni
Connaway & Dempsey 2005)

http://www.dlib.org/dlib/september05/lavoie/09lavoie.html



Kokoelman päällekkäisyys viidessä

”Google-kirjastossa”:



Google Book Search

� Yhteistyö suurten tutkimuskirjastojen kanssa:
mm. Harvard, Princeton, Cornell Yhdysvalloissa ja
BSB, Ghent ja Oxford Euroopassa

� Kirjastokokoelmien digitointi & yhteistyö
kustantajien kanssa

� Tekijänoikeudesta vapaat kirjat; 
tekijänoikeuden alaiset, loppuunmyydyt kirjat; 
tekijänoikeuden alaiset kirjat

� Aineisto, jonka tekijänoikeudet ovat voimassa 
→ Google Book Search Settlement 

Agreement







Google Books Search - kritiikkiä

� Digitoinnin laatu

� Kokoelman laatu

� Tekijänoikeuden 
alaisen aineiston 
digitointi



Internet Archive ja Open Content 

Alliance (OCA)

� Syntyi Googlen vastapainoksi 2005

� Konsortio, johon kuuluvat mm. Yahoo!, 
Internet Archive, Microsoft (2008 saakka)

� Käyttöön asettaminen Internet Archiven
vastuulla

� Sisältää myös Googlen digitoimaa 
tekijänoikeusvapaata aineistoa







Tilanne Euroopassa

� Massadigitointihankkeita muutamissa 
suurissa kirjastoissa, mm.:
� Norjan kansalliskirjasto

� BnF ja Koninklijke Bibliotheek (sanomalehdet)

� Yhteistyö kaupallisten toimijoiden kanssa, 
mm. Oxford

� Lukuisia pienempiä digitointihankkeita

� Europeana







Kotimainen aineisto ja massadigitointi

� Vapaakappaleaineiston digitointi
� Pitkäaikaissäilytys

� Tutkimuksen tarpeet

� Historiallinen sanomalehtikirjasto

� Aikakauslehdet

� Pienpainatteet

� Monografiat

� Äänitedigitointi









Vaikutukset kaukopalveluun?

� Tekijänoikeuden rajoitukset → vapaasti 
käytettävä aineisto on ”vanhaa”

� Mistä voi tietää, mitä on digitoitu?

� Tarvedigitoinnin mahdollisuudet 
tulevaisuudessa?

� Merkitys korostuu humanistis-
yhteiskuntatieteellisillä aloilla



Kiitos!
harri.t.ahonen(at)gmail.com


