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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja arvioida Kotkan kaupunginkirjaston 
kotiseutukokoelma Kotka-kokoelmaa. Työ tehtiin toimeksiantona Kotkan kaupunginkirjastolle. 
Kotka-kokoelman arvioinnin taustalla on halu tehdä kartoitus kokoelmasta tulevaa mahdollista 
kotiseutukokoelman digitointiprojektia varten. Tutkimuksen tarkoituksena oli vastata kysymyksiin 
mitä Kotka-kokoelma sisältää ja kuinka paljon tekijänoikeuksista vapaata materiaalia 
kokoelmasta löytyy.  

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tilastomenetelmä. Kokoelmasta selvitettiin 
aineiston määrä, jakautuminen pääluokkiin, ikä, aineistolajit ja kielet. Lisäksi aineistoa 
tarkasteltiin viimeisten viiden vuoden hankintojen sekä itäisen Suomenlahden ulkosaarten 
näkökulmasta. Kirjaston kokoelmatietokannan ulkopuolisesta aineistosta kerättiin tietoa Excel-
taulukkoon. Kokoelman sisällöt pyrittiin kuvaamaan pääpiirteittäin. Aineistojen tekijänoikeudet 
selvitettiin luokan 8 ja ennen vuotta 1944 julkaistujen teosten osalta.  

Tutkimuksessa selvisi, että kokoelman kokonaisnidemäärä on yli 9400 nidettä. Kokoelman 
suurin luokka on luokka 3 ja aineistolajeista eniten on kirjoja ja lehtiä. Aineisto on lähinnä 
suomenkielistä, mutta myös muunkielisiä teoksia löytyy. Vuosikymmenittäin tarkastellessa 
vuosien 2000 ja 2009 välisenä aikana julkaistua materiaalia on eniten. Luokkiin 7 ja 8 on tehty 
suurin määrä hankintoja viimeisen viiden vuoden aikana. Tekijänoikeusselvityksessä 
varmistettiin kuuden teoksen olevan tekijänoikeusvapaita.  

Kotka-kokoelmaa tulisi tutkia kvantitatiivisen menetelmän lisäksi myös kvalitatiivisin metodein, 
jotta kokoelmasta saataisiin parhaiten tietoa. Tämä tutkimus on vain ensimmäinen vaihe 
kokoelman arvioinnissa.  
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ANALYSIS OF THE CULTURAL HERITAGE 
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The purpose of this thesis was to evaluate the Kotka Collection, the cultural heritage collection 
of Kotka City Library. The study was an assignment from Kotka City Library. The reason for 
conducting the study was the need for mapping the collection in preparation of a possible future 
digitisation project. The aim of the study was to answer two research questions: What does the 
Kotka Collection comprehend? How much of its material is free of copyright?  

Quantitative, statistical collection analysis method was used in the study. The statistical 
viewpoints were the number of titles, the division of material into main classes, age, types of 
material, language and acquisitions over the last five years. It was also examined how much 
material about the outer islands of the Eastern Gulf of Finland there is in the collection. Most of 
the material that is not catalogued was also examined and recorded to an Excel sheet. The 
contents of the collection were described briefly. The copyright-free material in class 8 and the 
copyright-free material in publications published before 1944 were identified.  

It was discovered in the study that there are more than 9400 volumes in the Kotka Collection. 
The class with the highest number of volumes is class 3 and the ruling types of material are 
books and magazines. The most common language is Finnish but there is also material in other 
languages. Counting the material that is catalogued, there are more titles in the collection that 
have been published between the years 2000 and 2009 than in any other decade. In the last 
five years the largest number of volumes has been acquired to class 7 and after that, to class 8. 
From the material that was included in the copyright study, six works were declared copyright-
free.  

In order to get a better understanding of the Kotka Collection, the collection should be examined 
qualitatively as well as quantitatively. This study is only the beginning of the evaluation process. 
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1 JOHDANTO 

”Whatever the future may be, it will be digital”, toteaa yhdysvaltalainen histori-

oitsija Robert Darnton (2009, 15). Nykyaikaa kuvaa tiedon ja yhä enenevissä 

määrin ihmisten vapaa- ja työajan siirtyminen sähköiseen ympäristöön ja muo-

toon. Myös painetun materiaalin muuttaminen digitaaliseksi on yhä ajankohtai-

sempaa. Kirjastot ja muut muistiorganisaatiot ovat avainasemassa arvokkaiden 

kulttuuriperintöaineistojen siirtämisessä ihmisten ulottuville tietoverkkoihin. Koti-

seutu- ja maakunta-aineistojen digitointiprojektit ovatkin tällä hetkellä suosittuja 

hankkeita kirjastoissa ympäri Suomen.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on Kotkan kaupunginkirjaston kotiseutuko-

koelma Kotka-kokoelman kartoitus ja arviointi. Tutkimuksen tarkoituksena on 

toimia välineenä kokoelman parempaan tuntemukseen. Työ tehdään toimek-

siantona Kotkan kaupunginkirjastolle. Kotka-kokoelman arvioinnin taustalla on 

halu tehdä kartoitus kokoelmasta tulevaa mahdollista kotiseutukokoelman digi-

tointiprojektia varten.  

Tutkimuksen tavoitteena on antaa yleiskuva Kotka-kokoelmasta. Tutkimuksessa 

pyritään selvittämään, mitä Kotka-kokoelma sisältää ja kuinka paljon tekijänoi-

keusvapaata aineistoa kokoelmasta löytyy. Tekijänoikeusselvitykseen valitaan 

digitoinnin näkökulmasta perusteltu osa kokoelmaa. Kokoelman arvioinnissa 

käytettävä tutkimusmenetelmä on kvantitatiivinen tilastomenetelmä.  

Opinnäyteraportin ensimmäisessä osassa esitellään aiheeseen liittyvää teoriaa 

kotiseutukokoelmista, kokoelman arvioinnista ja Suomen tekijänoikeuslaista. 

Sen jälkeen esitetään tutkimuksessa saadut tulokset ja lopuksi pohditaan tulos-

ten merkitystä ja jatkotutkimusaiheita.  
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2 KOTISEUTUTYÖ 

Suomalaisen kotiseutuaatteen ja -liikkeen synty voidaan ajoittaa 1800-luvulle ja 

1900-luvun vaihteeseen, jolloin maassa levisi kansallisuusliikkeen luoma isän-

maallisuutta korostava aate. Kansalaisyhteiskunnan muodostuminen johti laa-

jaan kansalaistoiminnan ja paikallisiin asioihin kohdistuneen kiinnostuksen kas-

vuun, mistä kertoo esimerkiksi lukuisten paikallisyhdistysten ja -lehtien perus-

taminen. (Stenfors 2007, 29 - 34.) Kotiseututyöksi voidaan määritellä muun mu-

assa kaikki harrastus-, julkaisu- ja tutkimustoiminta, joka keskittyy yhteen paik-

kakuntaan (Stenfors 2007, 16).  

Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992) velvoitetaan kunnat tekemään, 

tukemaan ja edistämään kulttuuritoimintaa kunnissa. Yksi kulttuuritoiminnan 

osa-alueista on kotiseututyö (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992). Koti-

seututyö pohjautuu vahvasti arkistointityöhön, jota eri toimijat ovat Suomessa 

tehneet ja tekevät yhä. Esimerkiksi julkinen arkistolaitos, yksityiset arkistot ku-

ten kotiseutuarkistot, museot sekä kirjastot ovat vastuussa paikallisten aineisto-

jen keruusta. Yleensä toimijoilla on erilaiset roolit ja tavoitteet kotiseutuaineisto-

jen keräämisessä, mutta yhteisenä päämääränä on suomalaisen kulttuuriperin-

nön ja -perinteen kerääminen, tallettaminen ja tutkimus. (Onnela & Joki 2007, 

19 - 20.) Kotiseututyölle ominaista on myös vapaaehtoistyön korostuminen, 

minkä todistaa satojen suomalaisten kotiseutuyhdistysten olemassaolo vielä 

2000-luvulla (Stenfors 2007, 15; Laaksonen & Saressalo 2009, 119).  

2.1 Kotiseutukokoelmat yleisissä kirjastoissa 

Kirjasto on merkittävä tekijä kuntien kulttuuritoiminnan tuottamisessa, ja usein 

kaupungin- ja kunnankirjastojen yhtenä tehtävänä on kartuttaa ja ylläpitää koti-

seutukokoelmaa muun kokoelman rinnalla osana kokoelmatyötä. Kotiseutuko-

koelman yläkäsite on paikalliskokoelma, joksi lasketaan myös maakunta- ja 

aluekokoelmat (Peltonen 1987, 72). Peltosen (1987, 74) mukaan paikallisko-
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koelmiin tulisi koota kaikki kyseessä olevaa aluetta tai paikkakuntaa käsittelevä 

materiaali, oli se laadultaan minkälaista tahansa. Usein realiteetit pakottavat 

kirjastot kuitenkin luomaan keruuperiaatteet, joissa määritellään kotiseutuko-

koelmaan hankittava aineisto tarkemmin (Peltonen 1987, 74).  

Peltosen (1987, 74) mukaan maakuntakirjastot sopivat vuonna 1976 maakunta-

kokoelmien aluekokoelmille yhteiset keruuperiaatteet, joita voi edelleen soveltaa 

myös pienempiin kotiseutukokoelmiin. Keruuohjeissa käytetään termejä kotiseu-

tukirjailija ja kotiseutuhenkilö, jotta hankittava aineisto olisi helpompi valita. Koti-

seutukirjailijalla tarkoitetaan kaunokirjailijoita, jotka ovat joko syntyneet kohde-

alueella tai asuneet siellä pidemmän aikaa. Kotiseutuhenkilö taas on henkilö, 

jonka katsotaan olevan kohdealueella merkittävä. (Peltonen 1987, 74 - 75.)  

Peltonen (1987, 74 - 75) esittää, että maakuntakirjastojen keruuperiaatteissa 

ohjeistetaan paikalliskokoelmaan hankittavaksi seuraavanlainen aineisto: 

- kaunokirjallisuus, jonka on kirjoittanut kotiseutukirjailija tai joka käsittelee koh-

dealuetta 

- kotiseutukirjailijoiden ja pöytälaatikkokirjailijoiden käsikirjoitukset 

- tietokirjallisuus, joka koskee kohdealuetta tai kohdealueen kotiseutuhenkilöitä 

- kohdealueella ilmestyvät sanoma- ja aikakauslehdet sekä aluetta käsittelevät 

lehtileikkeet 

- alueesta tehdyt kartat 

- aluetta koskevat pienpainatteet 

- kotiseutuhenkilöiden tuottama AV-aineisto kuten musiikkiäänitteet ja elokuvat 

sekä nuotit 

- kotiseutukirjailijoiden valokuvat. 

Paikalliskokoelmaan ei hankita kotiseutuhenkilöiden kirjoittamia muuta kuin 

kohdealuetta koskevia tietokirjoja, arkistojen piiriin kuuluvaa virallisluonteista 

aineistoa, julisteita tai muita kuin kotiseutukirjailijoita kuvaavia valokuvia (Pelto-

nen 1987, 75).  

Onnela ja Joki listaavat kirjastojen kotiseutukokoelmiin kerättävän aineiston 

samantyylisesti teoksessa Kotiseutuarkisto-opas (2007). Peltosen keruuohjei-
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siin he lisäävät kotiseutukirjailijoiden kirjeet ja muistiinpanot sekä kohdealueesta 

tehdyt opinnäytetyöt (Onnela & Joki 2007, 21).  

2.2 Kotiseutuaineistojen digitointiprojektit 

Kotiseutukokoelmat ovat sisällöiltään monipuolisia. Aineisto voi olla iältään, 

kunnoltaan ja luonteeltaan hyvin vaihtelevaa. Kotiseutuaineistojen säilymisen 

varmistamiseksi kirjastoissa on ryhdytty toimiin kulttuuriperinnön tallettamiseksi 

pysyvämpään muotoon. Yhdysvaltalaisen Robert Darntonin (2009, 15) mukaan 

tulevaisuuden määrittelee digitaalisuuden jatkuva kasvu. Myös Jari Paavonhei-

mo (2006, 23) huomioi, että digitaalisuus on luonteva osa kirjaston kehitystä. 

Valmiiden sähköisten aineistojen hankinnan ja käytön lisäksi digitointi eli analo-

gisen tiedon muuttaminen digitaaliseksi tiedoksi onkin nykyään relevanttia yhä 

useammassa kirjastossa. Digitoinnin ja siihen liittyvän tiedon pitkäaikaissäily-

tyksen huolellinen toteutus varmistaa kirjastoaineistojen sisältämän tiedon säi-

lymisen tulevaisuudessa (Kansallinen digitaalinen kirjasto 2013a; 2013c). Digi-

tointi on perusteltua myös siksi, että digitaalisessa muodossa olevan informaa-

tion saa jaettua helposti ihmisten saataville, jolloin kulttuuriperintöä pystytään 

myös hyödyntämään aikaisempaa tehokkaammin (Paavonheimo 2006, 147). 

Suomessa kirjastoaineistojen digitointia tehdään niin kansallisella kuin kuntata-

sollakin. Kulttuuriperinnön digitoinnin mahdollisuuksien selvittely alkoi jo 1990-

luvun lopulla, kun opetusministeriö asetti työryhmän suunnittelemaan digitointia 

ja digitoitujen aineistojen välittämistä verkossa osana Suomen tietoyhteiskunta-

strategiaa (Kulttuuriperinnön digitointityöryhmä 2001). Sittemmin Suomessa on 

toteutettu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa kirjastojen, 

arkistojen ja museoiden yhteistä Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta, jon-

ka yhteydessä on digitoitu ja digitoidaan edelleen suuria määriä esimerkiksi 

vanhaa sanomalehti-, valokuva- ja asiakirja-aineistoa (Kansallinen digitaalinen 

kirjasto 2013a; 2013d). Meneillään on myös useita kunnallisten ja maakunnallis-

ten kotiseutukokoelmien digitointiprojekteja ja hankkeita digitointilaitteiston 

hankkimiseksi (Kirjastot.fi 2013). Muun muassa Lappeenrannan maakuntakir-
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jasto on digitoinut ja kerännyt toimialueensa kotiseutumateriaalia DigiCarelica-

tietokantaan (Lappeenrannan kaupunki 2011).  

Euroopan tasolla Europeana-projekti kerää eurooppalaista digitaalisessa muo-

dossa olevaa kulttuuriperintöä yhteen portaaliin. Europeana on EU:n jäsenvalti-

oiden ja Euroopan komission aloittama hanke, jossa Kansallinen digitaalinen 

kirjasto on mukana. (Kansallinen digitaalinen kirjasto 2013b.) Googlen digitoin-

tiprojekti on toinen erittäin mittava hanke, ja sen tavoitteena on digitoida kauno-

kirjallisuutta ympäri maailman. Tekijänoikeuskiistat Googlen ja kustantajien ja 

tekijänoikeusjärjestöjen välillä ovat kuitenkin jarruttaneet hankkeen edistymistä. 

(Ilva 2009.) Tekijänoikeusasiat onkin välttämätöntä ottaa huomioon digitointia 

suunniteltaessa. Suomen tekijänoikeuslakia ja sen vaikutusta kirjastoaineistojen 

digitointiin käsitellään tämän opinnäytetyön viidennessä luvussa.  
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3 KOTKAN KAUPUNGINKIRJASTO 

Kotka on noin 55 000 asukkaan kaupunki Kaakkois-Suomessa Suomenlahden 

rannikolla. Kotka on Kymenlaakson suurin kaupunki Kouvolan jälkeen. Kaupun-

gille keskeinen ominaisuus on meren, sataman ja teollisuuden tärkeys kaupun-

gin historialle ja nykyisyydelle. Kotkan kaupunki virallistettiin vuonna 1879 ja 

vuonna 1977 kaupunki laajeni, kun siihen liitettiin myös Kymin kunta ja Karhulan 

kauppala. (Kotkan kaupunki 2010.) Liitos vaikutti myös Kotkan kirjastolaitok-

seen.  

Kotkan kirjastolaitoksen perustamisvuotena pidetään vuotta 1880, mutta alueel-

la toimi jo vuodesta 1876 asti Kotkan kansankirjasto -niminen yhdistys (Livola 

1956, 9; Rintaluoma & Lakka 1980, 3). Nykyisen Kotkan alueen ensimmäinen 

kirjasto oli Kymin pitäjänkirjasto, joka toimi vuodesta 1867 alkaen (Rintaluoma & 

Lakka 1980, 3). Kotkan ensimmäisen pääkirjaston toimitilat sijaitsivat kaupungin 

kansakoululla ja vuosien mittaan avattiin useita sivukirjastoja eri puolille Kotkaa 

(Livola 1956, 45). Kotkan, Kymin ja Karhulan alue oli kirjastojen puolesta laa-

jimmillaan vuonna 1956, jolloin alueella toimi yhteensä 19 kirjastoa (Rintaluoma 

& Lakka 1980, 4).  

Kotkan kaupunginkirjasto liittyi Kyyti-kirjastoihin eli Kymenlaakson yhteinen tie-

tojärjestelmä -kirjastokimppaan vuonna 1991 (Kotkan kaupunginkirjasto 2009). 

Kyyti-kirjastoja ovat Kotkan lisäksi maakuntakirjasto Kouvola, Hamina, Iitti, Mie-

hikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kyyti-kimpan kirjastoilla on yhteinen Origo 

ATP -kirjastojärjestelmä, seutulainaus sekä aineiston kuljetuspalvelu. (Kyyti-

kirjastot 2013) Lisäksi kirjastoilla on yhdenmukaiset käyttösäännöt ja yhteisiä 

elektronisten aineistojen hankintoja (Kotkan kaupunginkirjasto 2009).  

Nykyään Kotkan kaupunginkirjasto koostuu pääkirjastosta, neljästä sivukirjas-

tosta, kirjastoautosta ja Haapasaaren kesäkirjastosta (Kotkan kaupunki 2013). 

Taulukossa 1 on keskeisiä tunnuslukuja Kotkan kaupunginkirjaston toiminnasta 

vuonna 2012. Taulukon lähteenä on käytetty kirjastot.fi-sivuston tilastoja.  
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Taulukko 1. Kotkan kaupunginkirjaston tunnuslukuja vuonna 2012 (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2013a). 

Kotkan kaupunginkirjaston tunnuslukuja vuonna 2012 

 Kotkan 
kaupunginkirjasto 

Koko 
maa 

Kokoelmat / asukasluku 5,96 7,21 

Kokonaislainaus / asukasluku 16,29 17,67 

Fyysiset käynnit / asukasluku 8,65 9,83 

Lainaajia / asukasluku 33,83 % 38,53 % 

 

Kotkan kaupunginkirjaston kokoelmat sisälsivät vuonna 2012 yhteensä 326 856 

nidettä, ja lainoja kertyi 892 976 kappaletta. Lainaajia oli yhteensä 18 551. Asi-

akkaiden fyysisiä kirjastokäyntejä laskettiin yhteensä 474 416 kappaletta, ja 

verkkokäyntejä 231 584 kappaletta. Henkilötyövuosia Kotkan kaupunginkirjasto 

työllisti 44,84 kappaletta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013) Kaupunginkirjas-

toa johtaa kirjastotoimenjohtaja Katariina Kupiainen.  

3.1 Kotka-kokoelma  

Kotka sai vuonna 1977 ensimmäisen varsinaisen kirjastotalonsa, kun pääkirjas-

to siirrettiin Lauri Heinäsen ja Mikael Enegrenin suunnittelemaan rakennukseen, 

jossa se yhä sijaitsee (Rintaluoma & Lakka 1980, 57). Muiden kirjaston tilojen 

lisäksi kirjastoon suunniteltiin kotiseutuhuone, jonne siirrettiin aiemmin kerätty 

paikallisaineisto. Kotiseutuaineistoa alettiin koota järjestelmällisesti tästä lähtien. 

(Hannele Toivonen 18.10.2013.) 

Kotka-kokoelmaan kerätään Kotkaan ja neljään luovutettuun Suomenlahden 

ulkosaareen eli Lavansaareen, Seiskariin, Suursaareen ja Tytärsaareen liittyvää 

aineistoa. Hankintatyön helpottamiseksi laadittiin vuonna 2010 kokoelmalle ke-

ruuperiaatteet. Osa Kotka-kokoelman aineistosta on luetteloitu kirjaston koko-

elmatietokantaan, mutta osa on kokonaan tietokannan ulkopuolella. Kokoelman 

merkityksenä ja tarkoituksena on vaalia alueellista kulttuuriperintöä ja tarjota 

tietoa kaikille Kotkasta kiinnostuneille (Toivonen 2009). Aineistoa lainataan asi-
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akkaille kotiin henkilökunnan tekemän kuntoarvioinnin mukaan, mutta kaikkea 

aineistoa saa selailla kirjaston tiloissa (Toivonen 2010).  

Kotka-kokoelma sijaitsee Kotkan pääkirjaston kolmannessa kerroksessa koti-

seutuhuoneessa.  Tilaan luo tunnelmaa ehkä tunnetuimman kotkalaisen kirjaili-

jan Toivo Pekkasen nurkkaus, jossa aikaisemmin oli kirjailijan työhuoneen alku-

peräiset kalusteet ja esineet. Nykyään nurkkauksessa on Pekkasen työhuo-

neessa olleita alkuperäisiä huonekaluja ja esineitä muistuttavia kappaleita. Koti-

seutukokoelmahuoneessa on tämän lisäksi Kotkan Vapaaehtoinen Palokunta 

ry:n Kotkan kaupunginkirjastolle vuonna 1978 lahjoittama vanhojen kirjojen ko-

koelma, joka sisältää niin kotimaista kuin ulkomaista 1800-luvulla ja 1900-luvun 

alussa painettua kirjallisuutta. Niteitä on päälle 500 kappaletta. (Toivonen 

2009.) Vaikka Kotkan VPK:n kokoelmaa ei varsinaisesti voi laskea kotiseutuai-

neistoksi, se on kuitenkin arvokas itsessään. 

3.2 Kotka-kokoelman aineistonvalintaperiaatteet 

Kotka-kokoelmaa hoitaa Kotkan kaupunginkirjaston kirjastonhoitaja Hannele 

Toivonen, joka on päävastuussa kokoelman hankinnasta ja ylläpidosta. Hanne-

le Toivonen on myös laatinut Kotka-kokoelman keruuperiaatteet vuonna 2010. 

Pääkirjaston musiikkiosasto hoitaa kokoelman musiikki- ja nuottiaineiston han-

kinnan (Toivonen 2010). Kirjasto ottaa myös vastaan kokoelmaan sopivaa ai-

neistoa lahjoituksina ja kokoelmaa kartutetaan myös takautuvasti jos mahdollis-

ta (Toivonen 2009). Kotka-kokoelman aineistonvalintaperiaatteet muistuttavat 

varsin paljon maakuntakirjastojen paikalliskokoelmille laatimia keruuperiaatteita. 

Tässä luvussa kuvataan keruuohjeiden pääsisältö. 

Kotka-kokoelmaan hankitaan Kotkaa, kotiseutuhenkilöitä ja -yhteisöjä koskevaa 

materiaalia sekä kotiseutuhenkilöiden tuottamaa kaunokirjallisuutta ja audiovi-

suaalista aineistoa. Kotiseutuhenkilö tarkoittaa henkilöä, joka on joko syntynyt ja 

asunut Kotkassa huomattavan ajan, elänyt Kotkassa kymmenen vuotta tai kau-

emmin tai viettänyt Kotkassa lyhyemmän ajan, jolloin tällä aikavälillä kirjoitettu 

materiaali otetaan kokoelmaan mukaan. Kotiseutuyhteisö taas tarkoittaa Kot-
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kassa perustettua ja toiminutta tai kotkalaisen kotiseutuaatteen periaatteella 

toiminutta yhteisöä, kuten esimerkiksi yrityksiä ja yhdistyksiä. (Toivonen 2010.) 

Aineistokohtaiset keruuperiaatteet määrittelevät tarkemmin valittavan materiaa-

lin.  

Kotka-kokoelmaan hankitaan seuraavanlaista aineistoa (Toivonen 2010): 

- kotiseutuhenkilön tuottama kaunokirjallisuus, johon lasketaan aikuisten- ja las-

ten kertomakirjallisuus, runot ja näytelmät, sekä kotiseutuhenkilön kaunokirjalli-

suuteen tekemää kuvitusta sisältävät kirjat (myös omakustanteet ja antologiat) 

- Kotkasta kertova tai sinne sijoittuva kaunokirjallisuus 

- kotiseutuhenkilön teoksesta äänikirja, jos painettua kirjaa ei pystytä hankkimaan 

- lahjoituksena saadut kokoelmaan sopivat käsikirjoitukset ja erilliskokoelmat 

- Kotkaa, ulkosaaria, kotiseutuhenkilöitä tai -yhteisöjä koskeva tietokirjallisuus 

- Kotkan kaupungin julkaisut sekä esimerkiksi yritysten, järjestöjen ja koulujen 

vuosikertomukset 

- kotiseutuyhteisöjen Kotkaan liittyvät aikakauslehdet 

- valikoidut maa- ja merikartat alueesta 

- kotiseutuhenkilön säveltämät tai sanoittamat nuotit 

- musiikkiäänitteet, joilla on esittäjänä, säveltäjänä, sanoittajana tai sovittajana 

kotiseutuhenkilö 

- Kotkaan liittyvät tietopuoliset videot, CD-ROM-levyt tai muut vastaavat tallenteet 

sekä elokuvat, jotka kertovat Kotkasta tai sijoittuvat Kotkaan 

- elokuvat, joiden ohjaaja, käsikirjoittaja tai pääroolin esittäjä on kotiseutuhenkilö 

- pienpainatteet kuten Kotkan matkailu- ja kulttuuriesitteet, julisteet, postikortit, 

valokuvat 

- lehtileikkeet, jotka käsittelevät Kotkaa tai kotiseutuhenkilöitä. 

Kotka-kokoelmaan ei hankita esimerkiksi kotiseutuhenkilöiden kääntämää kirjal-

lisuutta tai käännöksiä kotiseutuhenkilöiden kirjallisuudesta. Myöskään kotiseu-

tuhenkilöiden kirjoittamaa tietokirjallisuutta, joka ei käsittele Kotkaa, ei oteta ko-

koelmaan. (Toivonen 2010.)  
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4 KOKOELMAN ARVIOINTI 

Kokoelmatyö eli kokoelmien ylläpito ja kehittäminen on yksi kirjaston keskei-

simmistä tehtävistä. Wilénin ja Kortelaisen (2007, 18) mukaan jokapäiväisen 

kokoelmaan liittyvän työn lisäksi kokoelmatyöhön sisältyy kokoelman luonteen 

tarkastelu kirjaston eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Tällöin puhutaan kokoel-

matutkimuksesta (Wilén & Kortelainen 2007, 19). Kirjastokokoelmien arviointi 

on osa kokoelmatyötä ja -tutkimusta.  

Kokoelman arvioinnille ei ole yhtä sovittua vakiomääritelmää vaan eri tutkijat 

kuvailevat käsitteen eri tavoin (Wilén & Kortelainen 2007, 26). Peggy Johnsonin 

(2009, 225) mukaan kokoelman arviointi käsittää kirjaston kokoelman, sen käy-

tön ja vaikutuksen arvioinnin. Kokoelman arviointi voi tarkoittaa kokoelman ku-

vailua esimerkiksi verrattaessa muihin kokoelmiin tai kokoelman arviointia siitä 

näkökulmasta, miten hyvin se tukee kirjaston päämääriä, tarpeita ja tehtäviä. 

Arviointia tekemällä voidaan saada tietoa esimerkiksi kokoelman iästä, kunnos-

ta, syvyydestä tai käytöstä. (Johnson 2009, 225 - 226.) 

Kokoelman arvioinnin päätavoite on mitata kokoelman tai sen osan käyttökel-

poisuutta suhteessa sille asetettuihin päämääriin. Nykytutkimuksen mukaan 

kokoelman hyvyyttä ei voi mitata yleisellä tasolla vaan kirjaston kokoelmapoli-

tiikka määrittelee onko kokoelma hyvä vai ei. (Johnson 2009, 225 - 228.) Koko-

elman laadun määrittämiseksi joudutaan siis käyttämään kokoelmakohtaisia 

mittareita, sillä yleisesti päteviä standardeja ei ole (Wilén & Kortelainen 2007, 

99).  

Kokoelman arviointi kirjastoissa on tärkeää, sillä sen avulla kokoelmasta saa-

daan tietoa, jonka avulla kirjasto voi päätellä miten kokoelmaa tulisi jatkossa 

kehittää. Tämän vuoksi kokoelman arvioinnin tulisi olla jatkuvaa. (Johnson 

2009, 227.) 
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4.1 Kokoelman arviointimenetelmät 

Kokoelman arvioinnissa käytettäviä menetelmiä on monenlaisia. Wilénin ja Kor-

telaisen (2007, 116) mukaan käytettävä arviointimetodi tulee päättää sen perus-

teella, minkälaisiin kysymyksiin yritetään saada vastaus. Johnson (2009, 228 - 

229) jakaa arviointimenetelmät neljään luokkaan sen perusteella ovatko metodit 

määrällistä vai laadullista tietoa tuottavia ja tutkivatko ne kokoelmaa käyttö- tai 

käyttäjälähtöisesti vai kokoelmalähtöisesti.  

Kvantitatiivisilla arviointimetodeilla saadaan määrällistä tietoa kokoelmasta, 

esimerkiksi nimikemääriä, lainaustilastoja ja lähdeanalyysilukuja. Kvalitatiivinen 

tieto on subjektiivisempaa, sillä laadullisissa metodeissa käytetään esimerkiksi 

erilaisia asiantuntijoita arvioimaan kokoelman käytettävyyttä. Käyttö- ja käyttäjä-

lähtöisessä arvioinnissa tutkitaan esimerkiksi kokoelman käyttäjäkuntaa ja hei-

dän tarpeitaan. Kokoelmapohjaisissa metodeissa tarkastelun kohteena taas on 

esimerkiksi kokoelman laajuus, kasvunopeus ja lähdeviittauksien määrä. (John-

son 2009, 228 - 230.)  

Sekä Wilén ja Kortelainen että Johnson nostavat esiin ajatuksen, että kokoel-

man arvioinnissa tulee käyttää useampaa kuin yhtä arviointimenetelmää, jotta 

arviointi on tehokasta (Wilén & Kortelainen 2007, 117; Johnson 2009, 252). 

Wilén ja Kortelainen (2007, 117) esittävät seuraavan ohjenuoran kokoelman 

arviointiin: arviointiin tulisi valita ainakin kaksi erilaista metodia, joista toinen on 

kvantitatiivinen ja toinen kvalitatiivinen menetelmä.  

4.2 Tilastomenetelmä 

Tilastomenetelmää kokoelman arviointimetodina voidaan luonnehtia kvantitatii-

viseksi, kokoelmakeskeiseksi ja tiettyyn pisteeseen saakka objektiiviseksi tutki-

musmenetelmäksi (Wilén & Kortelainen 2007, 119). Tilastomenetelmällä tarkoi-

tetaan erilaisten kokoelmaan liittyvien numero- ja tilastotietojen keräämistä tar-

koituksena arvioida kokoelmaa niiden pohjalta. Kokoelmasta voidaan tutkia 

esimerkiksi lainaus- ja muita käyttölukuja, mutta myös pelkästään sen kokoa 
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erilaisten kriteereiden kuten julkaisutyypin, ilmestymisvuoden ja kielen kautta. 

Tavallista on myös tarkastella kokoelman kasvuvauhtia, hankintamenoja, teos-

ten kaksoiskappaleiden määriä ja esimerkiksi suhdelukuja kokoelman koon ja 

lainaajien lukumäärän välillä. (Wilén & Kortelainen 2007, 118 - 122.)  

Kuten kaikilla tutkimusmenetelmillä, myös tilastomenetelmällä on hyvät ja huo-

not puolensa. Wilénin ja Kortelaisen (2007, 122) mukaan tilastomenetelmän 

etuja ovat muun muassa tilastojen ja numerotietojen yksiselitteisyys ja vertailu-

kelpoisuus sekä se, että kokoelmasta saa kokonaiskuvan tilastoja tarkastele-

malla. Metodin käytössä on kuitenkin myös huonoja puolia: vaikka tilastotietoa 

on yleensä melko helposti saatavilla, sen tulkitseminen voi olla vaikeaa. Tilas-

tomenetelmässä olettamus on, että kokoelman suuri nidemäärä on yhtä kuin 

hyvä kokoelma, mikä ei ole ongelmaton johtopäätös. Metodi ei anna vastausta 

esimerkiksi siihen, miten hyvin kokoelma palvelee asiakkaita. (Wilén & Kortelai-

nen 2007, 120 - 122.) 

Wilénin ja Kortelaisen (2007, 122) mielestä tilastomenetelmän arvo on erityises-

ti siinä, että siitä saatuja tietoja voidaan ja usein on välttämätöntäkin käyttää 

syvemmälle menevän laadullisen arvioinnin pohjana. Pelkästään tilastomene-

telmää ei tulisi kuitenkaan käyttää kokoelman arvioinnissa (Wilén & Kortelainen 

2007, 122).  
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5 TEKIJÄNOIKEUDET JA DIGITOINTI 

Suomessa tekijöiden oikeus määrätä teostensa käytöstä on suojattu tekijänoi-

keuslailla. Lakia ei ole tarkoitettu suojelemaan pelkästään tekijöiden oikeuksia 

vaan sen tehtävänä on myös antaa käyttäjille mahdollisuus hyödyntää teoksia 

tietyissä rajoissa. (Toikkanen & Oksanen 2011, 8.) Näin ollen tekijänoikeuslais-

sa on kerrottu tarkkaan miten käyttäjät, niiden joukossa kirjastot, saavat hyö-

dyntää teoksiksi määriteltyjä tuotoksia sekä mitkä oikeudet ovat yksinomaan 

tekijällä tai tekijänoikeuden haltijalla. Tässä luvussa esitellään voimassa oleva 

tekijänoikeuslaki pääpiirteittäin ja pyritään selventämään, miten se vaikuttaa 

kirjaston kokoelmien käyttöön digitoinnin näkökulmasta.  

5.1 Tekijänoikeuslaki 

Suomen lainsäädäntö säätää vuonna 1961 voimaan tulleessa tekijänoikeuslais-

sa (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) tekijöiden oikeuksista. Tekijänoikeus syntyy 

tekijälle automaattisesti, kun tekijän luoma tuotos ylittää teoskynnyksen. Teos-

kynnyksellä tarkoitetaan sitä pistettä, jolloin tuotoksen katsotaan saavuttavan 

teostason. (Toikkanen & Oksanen 2011, 25.) Teostason saavuttamiseksi tuo-

toksen tulee olla tarpeeksi omaperäinen ja itsenäinen kirjallinen, taiteellinen tai 

suullinen teos (Kopiosto ry & Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 3). Kirjallisiksi 

teoksiksi lasketaan muun muassa kirjat, kartat, luennot, tietokoneohjelmat ja 

selittävät piirustukset. Taiteellinen teos sisältää esimerkiksi sävellys- ja näyttä-

möteokset, kuva- ja käsityötaiteen, valokuvateokset, elokuvateokset ja raken-

nukset. Suullisia teoksia voivat olla esimerkiksi erilaiset puheet, suulliset luennot 

ja urheiluselostus. (Toikkanen & Oksanen 2011, 34 - 36.) Kirjallisia ja suullisia 

teoksia kutsutaan tekijänoikeuslaissa myös yhteisnimellä kieliasuinen teos. 

(Haarmann 2005, 52). Tekijänoikeuslain antama suoja ei koske Suomen lakeja 

ja asetuksia; ministeriöiden ja muiden viranomaisten ja julkisten toimielinten 

päätöksiä, lausumia, määräyksiä ja muita asiakirjoja, valtiosopimuksia ja vas-

taavia asiakirjoja, jotka sisältävät kansainvälisiä velvoitteita sekä käännöksiä 
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kaikista yllämainituista (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404). Lain ulkopuolella ole-

vien teosten määrittely voi olla hankalaa pykälän tulkinnanvaraisuuden takia 

(Haarmann 2005, 93).  

Tekijä voi Suomen lainsäädännön mukaan olla vain luonnollinen henkilö, ei 

esimerkiksi yritys tai yhteisö. Yhdellä teoksella voi kuitenkin olla useita tekijän-

oikeudenhaltijoita (Toikkanen & Oksanen 2011, 25.) Romaanin tekijä on kirjailija 

tai kirjailijat, mutta myös kirjallisen työn käännökset saavat tekijänoikeuden suo-

jaa, joten kääntäjällä on tekijänoikeus käännökseensä, mutta ei alkuperäiseen 

teokseen. Sama koskee teoksista tehtyjä muunnelmia, kuten sävellysteoksen 

uutta sovitusta, ja kokonaisista teoksista koostuvia kokoomateoksia. Jos monen 

tekijän tekemän teoksen tekijöiden osuudet pystytään erottamaan toisistaan, 

teosta kutsutaan yhteen liitetyksi teokseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi sävellys-

teokset, joilla on eri säveltäjä ja sanoittaja sekä kirjat, joilla on myös kuvittaja. 

Tällöin tekijöillä on tekijänoikeus vain omaan osuuteensa. Jos useamman teki-

jän työpanosta yhdessä teoksessa taas ei voida määritellä, kaikilla tekijöillä on 

yhteinen tekijänoikeus. (Poroila 2006, 20 - 22.)  

Tekijänoikeuslailla suojataan nimenomaan teosten ulkomuotoa eli niiden käsit-

telytapaa, mutta ei teosten sisältämiä ajatuksia tai ideoita. Tuotoksen laadulla, 

laajuudella tai kestolla ei ole vaikutusta teostason saavuttamiselle, jos tuotosta 

voidaan pitää omaperäisenä. (Poroila 2006, 19 - 21.) Joskus tuotoksen teosta-

soa on vaikea määritellä tekijänoikeuslain pohjalta. Laki ei anna yksiselitteistä 

ohjeistusta kaikkien aineistolajien kohdalla, joten joskus tuotoksen tekijänoikeu-

dellinen asema joudutaan päättämään tapauskohtaisesti Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön tekijänoikeuslain tulkitsemista varten perustamassa tekijänoikeusneu-

vostossa tai tuomioistuimissa (Poroila 2006, 19; Toikkanen & Oksanen 2011, 

35). Suomessa tuotokset yltävät teostasolle yleensä helposti. Teostaso määräy-

tyy Suomen oikeuskäytännön ja kansainvälisen tradition pohjalta. (Haarmann 

2005, 63.) 

Tekijänoikeuslaissa jaotellaan tekijänoikeudet moraalisiin ja taloudellisiin oike-

uksiin. Moraalisilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijällä olevaa isyysoikeutta ja re-

spektioikeutta. Isyysoikeussäädöksen nojalla määrätään, että teoksen kopioissa 
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eli teoskappaleissa ja teoksen julkisissa esityksissä tekijän nimi on ilmoitettava 

hyvän tavan mukaisesti. (Toikkanen & Oksanen 2011, 28.) Respektioikeus 

määrää, että teosta ei saa muokata tai esittää tekijän taiteellista tai kirjallista 

arvoa loukkaavalla tavalla (Kopiosto ry & Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 6). 

Tekijän moraalisiin oikeuksiin voidaan laskea myös luoksepääsyoikeus, joka 

tarkoittaa sitä, että taiteilija tulee päästää katsomaan yksityistiloissa olevaa 

myytyä teostansa, sekä klassikkosuoja, jonka nojalla voidaan myöntää tekijän-

oikeussuoja jo sen piiristä poistuneelle klassikoksi katsotulle teokselle. Toisin 

kuin taloudellisten oikeuksien kohdalla, teoksen tekijä ei voi luovuttaa moraalisia 

oikeuksiaan pois. (Toikkanen & Oksanen 2011, 28.) 

Tekijän taloudelliset oikeudet ovat tekijänoikeuslaissa sen vuoksi, että niillä tur-

vataan tekijän yksinoikeus saada taloudellista tuottoa teoksen hyödyntämisestä 

(Poroila 2006, 24). Taloudelliset oikeudet voidaan jakaa teoskappaleen valmis-

tamisoikeuteen ja oikeuteen toimittaa teos yleisön saataville. Teoskappaleen 

tekemiseksi lasketaan muun muassa valokopiointi, tulostus, käsinkirjoitetun ko-

pion tekeminen, käännöksen tekeminen, teoksesta valokuvan ottaminen, teok-

sen piirtäminen ja sävellysteoksen esittäminen. (Toikkanen & Oksanen 2011, 

29.) Teoksen saattaminen yleisön saataville sisältää yksinoikeuden välittää teos 

yleisölle mitä tahansa tekniikkaa käyttämällä, esittää teos julkisesti, levittää teos 

yleisön keskuuteen esimerkiksi myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi sekä 

näyttää teos teknistä apuvälinettä käyttämättä (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).  

Tekijänoikeuslaissa on määritelty tekijän yksinoikeuksille myös tiettyjä rajoituk-

sia ja tilanteita, joissa tekijän lupaa ei tarvita teoksen käyttämiseen. Tällaisia 

ovat muun muassa pakkolisenssi ja sopimuslisenssi. Pakkolisenssillä annetaan 

käyttäjille lupa käyttää tiettyjä aineistoja ilman tekijän lupaa määriteltyä rahallis-

ta korvausta vastaan. (Toikkanen & Oksanen 2011, 26.) Sopimuslisenssiin liit-

tyvät eri tekijänoikeusjärjestöt, joille tekijät luovuttavat oikeuden hallinnoida teki-

jänoikeuksiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi Kopiosto, joka edustaa eri alojen teki-

jöitä, kustantajia ja esittäjiä sekä Gramex, joka hoitaa musiikkiin liittyviä tekijän-

oikeusasioita. Kuvasto on tekijänoikeusjärjestö, jolle kuuluvat kuvataiteeseen 

liittyvät asiat. (Poroila 2006, 60.) Sopimuslisenssi tarkoittaa, että esimerkiksi 
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Kopiosto voi antaa käyttäjälle luvan käyttää tekijänoikeudenalaista teosta ilman, 

että teoksen tekijältä tarvitsee pyytää lupaa (Toikkanen & Oksanen 2011, 26). 

Oikeudenhaltijajärjestöt voivat luovuttaa esimerkiksi esittämis- ja kopiointioike-

uksia käyttäjille myös siinä tapauksessa, että tekijä ei kuulu kyseiseen järjes-

töön. Suomen tekijänoikeuslain määrittelemä pääasiallinen sääntö on kuitenkin 

se, että muuhun kuin teoksen yksityiskäyttöön tarvitaan aina tekijän lupa, mikäli 

teoksen suoja on voimassa (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404).  

Tekijänoikeuslaissa on myös säädetty tekijänoikeudesta eroavasta suojasta, 

jonka saavat ääni- ja kuvatallennetuottajat, esittävät taiteilijat, teostasolle yltä-

mättömät valokuvat, luettelot ja tietokannat sekä radio- ja tv-lähetykset. Suojaa 

kutsutaan lähioikeuksiksi. Lähioikeuksien ja tekijänoikeuksien ero on lähinnä 

suoja-ajan pituudessa. (Kopiosto ry & Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 5.)  

Tekijänoikeuden kesto on tekijän elinikä ja seitsemänkymmentä vuotta hänen 

kuolemansa jälkeen. Teosten, joilla on useita tekijöitä, tekijänoikeudellinen suo-

ja-aika lasketaan viimeisenä kuolleen tekijän kuolemasta. Jos kyseessä on yh-

teen liitetty teos, kullekin osalle lasketaan suoja-aika sen tekijän kuolinvuoden 

mukaan. Tämä pätee muun muassa elokuveteosten kohdalla, sillä elokuvan 

tekijöiksi lasketaan sen ohjaaja, käsikirjoittaja ja musiikin säveltäjä (Poroila 

2006, 28.)  Myös esimerkiksi sävellysteoksella, joka on esitetty äänitallenteelle, 

on useita tekijänoikeudenhaltijoita. Sävellyksen tekijät eli säveltäjä, sanoittaja ja 

sovittaja omistavat tekijänoikeudet omaan osuuteensa teoksessa. Sen lisäksi 

äänitallenteen tuottajalla on lähioikeus tallenteeseen ja sävellyksen esittäjällä 

on lähioikeus esitykseensä. Äänitallenteen kansilehdet voivat sisältää teoksia 

kuten valokuvia tai muita kuvataiteen teoksia. Ennen teoksen käyttöä pitää siis 

selvittää mitä teoksia nide pitää sisällään ja keillä kaikilla niihin on tekijänoikeus 

tai lähioikeus. Esimerkiksi kirjojen takakansitekstit voivat olla itsenäisiä teoksia 

(Poroila 2008). Lähioikeuksien kesto vaihtelee aineistotyypeittäin. Aikaisemmin 

lähioikeussuoja on useimmissa tapauksissa ollut viisikymmentä vuotta tuotok-

sen teko- tai julkaisuvuodesta, mutta tekijänoikeuslakiin tuli marraskuussa 2013 

muutos, jossa säädetään äänitteiden suoja-ajan pidentämisestä seitsemään-

kymmeneen vuoteen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013b). Taulukossa 2 on 
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listattu eri teostyyppien suoja-aikojen kestot. Taulukko on muunneltu versio 

Toikkasen ja Oksasen (2011, 49) vastaavasta taulukosta.  

Taulukko 2. Teostyyppien tekijänoikeudelliset suoja-ajat (mukaillen Toikkanen & 
Oksanen 2011, 49). 

Teostyyppi Suojan kesto 

Teos 70 vuotta tekijän kuolemasta 

Teoskappale (esim. painettu 
kirja, valokuva teoksesta) 

Alkuperäisen teoksen suoja 

Äänitallenne 
70 vuotta valmistumisesta tai 
julkaisusta 

Videotallenne 
50 vuotta valmistumisesta tai 
julkaisusta 

Teostasolle yltämätön valoku-
va 

50 vuotta valmistumisesta 

Tietokanta tai luettelo 15 vuotta julkaisusta 

TV- tai radiolähetys 
50 vuotta viimeisimmästä lähe-
tyksestä 

 

Hallituksen esityksellä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja 

orpoteosten käyttämisestä (HE 73/2013) tekijänoikeuslakiin ehdotetaan muuta-

maan kohtaan muutoksia Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2011/77/EU nojalla. Tekijänoikeuslain muutokset tulivat voimaan marraskuun 1. 

päivänä 2013, joten tässä opinnäytetyössä on niiden kohtien osalta, joita muu-

tokset koskevat, huomioitu uudet säädökset. Hallituksen esityksen tekijänoi-

keuslakiin tekemät tärkeimmät kirjastoaineistojen digitointiin vaikuttavat muu-

tokset ovat äänitteiden esittäjien ja tuottajien lähioikeuksien pidentäminen sekä 

sanoitettujen sävellysten suoja-ajan laskemisen yhtenäistäminen. Äänitteiden 

suoja-aikaa pidennetään viidestäkymmenestä vuodesta seitsemäänkymmeneen 

vuoteen, ja sanoitettujen sävellysten suoja-aika lasketaan siitä, kumpi, säveltäjä 

vai sanoittaja, kuolee myöhemmin. Uudistus koskee 1.11.2013 suojattujen teos-

ten piirissä olevia ja sen jälkeen tehtyjä sanoitettuja sävellyksiä ja äänitteitä. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013b; HE 73/2013.) 

Samaisessa hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain 

muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä (HE 73/2013) tehdään myös esitys 

orpoteosten määrittämisestä ja käyttämisestä. Orpoteoksiksi määritellään EU-
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direktiivissä 2012/28/EU ne teokset, joiden yhtäkään oikeudenhaltijaa ei ole 

määritellyistä etsinnöistä huolimatta onnistuttu tunnistamaan tai paikantamaan. 

Esityksellä pyritään tekemään orpoteosten käyttöönotosta erilaisissa julkisissa 

laitoksissa, kuten kirjastoissa, helpompaa, jotta laitokset voisivat täyttää tavoit-

teensa säädettyjen tehtäviensä hoitamisessa. Direktiivi tulee ottaa käyttöön 

kansallisessa lainsäädännössä viimeistään 29. päivänä lokakuuta 2014. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2013b.)  

5.2 Tekijänoikeuslain ongelmat digitoinnin kannalta 

Digitointiprojektia suunniteltaessa tulee aina eteen kysymys digitoitavan aineis-

ton tekijänoikeuksista. Brancolinin (2000) mukaan digitoinnin suunnittelu tulisi 

aloittaa tekijänoikeuksien selvittämisellä. Tekijänoikeuslait ovat maailmanlaajui-

sesti pääpiirteittäin samantyyppisiä ja esimerkiksi Euroopan Unionin tekijänoi-

keussäädökset ovat yhtenäistettyjä, joten lakien aiheuttamat ongelmat ovat 

myös melko lailla globaaleja (Poroila 2006, 15 - 16). Tekijänoikeuslain kritisointi 

on lisääntynyt viime vuosina Suomessa, mikä näkyy muun muassa siinä, että 

tekijänoikeuslakiin muutoksia vaatinut kansalaisaloite keräsi yli 50 000 nimeä 

(Hanhinen 2013). Tekijänoikeuslain määräyksiä pidetään liian tiukkoina teosten 

käyttäjiä kohtaan.  

Tekijänoikeuslaki ei ole yksiselitteinen ja yksityiskohtainen, joten se jättää mo-

nia tulkinnanvaraisia aukkoja (Poroila 2006, 14). Aineiston tekijänoikeuksien 

selvittäminen voi usein olla vaikeaa esimerkiksi orpoteosten kohdalla. Toisinaan 

teoksen tekijää tai oikeudenhaltijaa on jopa mahdotonta selvittää (Poroila 2006, 

21). Tekijänoikeuslaki kieltää muilta kuin oikeudenhaltijoilta teoskappaleiden 

valmistamisen, joksi lasketaan myös aineiston digitointi (Tekijänoikeuslaki 

8.7.1961/404). Tietyillä kirjastoilla on oikeus valmistaa kopioita teoksista säily-

misen varmistamiseksi, mutta esimerkiksi normaalille yleiselle kirjastolle se on 

ehdottomasti kiellettyä (Poroila 2006 81 -82). Tämä hankaloittaa kirjastoaineis-

tojen digitointiprojekteja huomattavasti, sillä suurin osa teoksista on vielä teki-

jänoikeussuojan alaisia. Aineistojen säilymisen varmistamiseksi tekijöiden, teki-
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jänoikeusjärjestöjen ja lainsäätäjien tulisikin tehdä yhteistyötä ja kompromisseja, 

jotta arvokas kulttuuriperintö saataisiin laajempaan käyttöön. (Heikkinen 2010.) 
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6 KOTKA-KOKOELMAN TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Kirjastojen kotiseutukokoelmat eroavat luonteeltaan muusta kokoelmasta, joten 

myös niiden arviointi on erilaista. Kotiseutukokoelmalle asetettavat vaatimukset 

ja mittarit eivät ole samoja kuin esimerkiksi kirjaston tietokirjakokoelmalle anne-

tut tavoitteet. Kotiseutukokoelmaa ei voi arvioida esimerkiksi lainaustilastojen 

näkökulmasta, sillä lainausmäärät eivät yleensä ole relevantteja kotiseutuko-

koelmille. Tämän työn tavoitteena on saada tietoa Kotka-kokoelmasta itsestään 

eli mitä ja minkälaista aineistoa se sisältää. Tarkoituksena ei siis ole varsinai-

sesti arvioida kokoelmaa laadullisesti vaan päämetodina käytetään kvantitatii-

vista tilastomenetelmää. Kokoelmasta olisi hyvä tehdä myös laadullista tutki-

musta, jotta siitä saataisiin mahdollisimman tarkka kuva. Toimeksiannon luon-

teen ja työlle varatun ajanjakson vuoksi tämä osuus oli kuitenkin jätettävä jonkin 

muun tutkimuksen yhteydessä tehtäväksi. 

Tämä luku sisältää tutkimuksen empiirisen osuuden ja tutkimuksen tulokset. 

Tutkimuksessa tarkastellaan Kotka-kokoelmaa tilastollisten menetelmien avulla 

sekä kirjastojärjestelmästä saatujen valmiiden tilastojen ja siihen kohdistettujen 

tiedonhakujen kautta että fyysisestä kokoelmasta tehtyjen tilastointien kautta. 

Tutkimuksen mittareiksi valittiin aineiston lukumäärä, ikä, aineistolaji ja kieli, 

joilla pyritään kuvailemaan Kotka-kokoelman sisältöä. Lisäksi kokoelmaa tar-

kastellaan siihen viimeisten viiden vuoden aikana tehtyjen hankintojen kautta. 

Näkökulmaksi otetaan myös neljään itäisen Suomenlahden ulkosaareen liitty-

vän aineiston määrä. Aineiston tekijänoikeudellinen tila on myös selvityksen 

aiheena YKL-luokan kahdeksan ja ennen vuotta 1944 julkaistujen teosten koh-

dalla.  

6.1 Tutkimuksen kulku 

Tutkimus toteutettiin Kotkan kaupunginkirjastossa heinä-elokuussa 2013. Opin-

näytetyön ohjaajana Kotkan kaupunginkirjaston puolesta toimi Kotkan kaupun-
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ginkirjaston informaatikko Saara Leskinen sekä kirjastonhoitaja Hannele Toivo-

nen. Tilastotietojen käsittelyyn käytettiin Microsoft Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa kokoelmasta kerättiin 

tietoja kirjaston ATP Origo -kirjastojärjestelmästä tiedonhakuja tekemällä sekä 

järjestelmästä saatujen tilastojen, jotka Saara Leskinen toimitti, avulla. Toisessa 

vaiheessa tietoa kerättiin siitä kokoelman osasta, jota ei ole luetteloitu kirjaston 

tietokantaan. Kaikki tiedot tallennettiin Excel-taulukoihin. Luetteloimattomasta 

aineistosta merkittiin ylös teosten nimikkeet tai vaihtoehtoisesti jotakin aineisto-

ryhmää kuvaava nimi, lukumäärät, paino- tai julkaisuajat mahdollisuuksien mu-

kaan, aineistolajit, YKL-luokat hyllysijoituksen perusteella sekä joistakin aineis-

toista selittävä sisältökuvaus. Tekijöitä ei käytettävän ajan vuoksi ehditty suu-

rimmasta osasta aineistoa merkitsemään. Tarkoituksena ei ollut tehdä kattavaa 

luettelointia tietokannan ulkopuolisesta materiaalista vaan saada tietoa kokoel-

man sisällöstä yleisellä tasolla.  

Tekijänoikeuksien selvittäminen oli tutkimuksen toinen tavoite. Jälleen kerran 

tutkimukseen käytettävän ajan rajallisuuden takia vain pieni osa Kotka-

kokoelman teosten suoja-aikojen voimassaolosta pystyttiin selvittämään. Läpi-

käytävä teosotos päätettiin sen perusteella, mikä olisi ensisijaisesti mielekästä 

selvittää tulevaa mahdollista digitointiprojektia ajatellen. YKL-luokat 8 eli kauno-

kirjallisuus jne., 9 eli historia sekä ennen vuotta 1944 julkaistut teokset valittiin 

alkuperäisiksi kohteiksi. Tästäkin jouduttiin nopeasti karsimaan luokka 9 pois 

tekijänoikeuksien selvityksen työläyden takia. Teosten tekijänoikeudellinen tila 

tutkittiin vain Origossa olevien teosten osalta. Selvityksestä jätettiin myös pois 

lehtileikekansiot ja lehdet.  

Tutkimuksen yhteydessä pyrittiin selvittämään teoksien tekijät, tekijänoikeudelli-

nen tila ja suojan päättymisajankohta. Tiedonhaku tapahtui kesällä ja syksyllä 

2013. Teokset käsiteltiin kokonaisuutena, koska oletettavasti kirjastossa digitoi-

taisiin koko teos eikä vain esimerkiksi romaania ilman kansia. Koska kirjaston 

kokoelmatietokantaan ei ole merkitty kaikkia teosten tekijöitä, kuten kansikuvien 

ja takakansitekstien tekijöitä, täytyi teokset käydä nide niteeltä läpi ja kirjoittaa 

tarvittavat tiedot manuaalisesti.  
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Pääsääntöisesti tekijöiden kuolinvuosien selvittämiseen käytettiin internetlähtei-

tä. Kouvolan maakuntakirjaston Kymenlaakson kirjailijat -matrikkeli, kaunokirjal-

lisuuden verkkopalvelu Kirjasampo ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ylläpi-

tämät Suomen kirjailijat ja Kansallisbiografia-tietokannat olivat hyödyllisiä lähtei-

tä kotkalaisia kirjailijoita etsittäessä. Muita käytettyjä tietokantoja ovat Helsingin 

yliopiston koordinoima Finnica Kymenlaakso -verkkosivusto ja Suomen Taiteli-

jaseuran ylläpitämä Suomen Kuvataiteilijat -matrikkeli. Jos tekijää ei pystytty 

näistä tietokannoista identifioimaan, Google-haku osoittautui usein hyödyllisek-

si. Googlen avulla löytyneiden lähteiden luotettavuus arvioitiin tapauskohtaises-

ti, ja esimerkiksi Wikipedia-sivuston tietojen uskottavuutta arvioitiin kunkin artik-

kelin lähdelistauksen perusteella. Jos tekijää ei näillä keinoilla pystytty varmen-

tamaan, tämän opinnäytetyön puitteiden katsottiin olevan liian suppeat laajem-

man haun suorittamiseen.  

Tutkimuksen tuloksista ensimmäiseksi esitellään Kotka-kokoelma kokonaisuu-

tena sekä luetteloidun että luetteloimattoman aineiston näkökulmasta ja sen 

jälkeen kokoelmaa tarkastellaan YKL-luokkien kautta. Viimeiseksi käsitellään 

tekijänoikeusselvityksen tulokset.  

6.2 Kokoelma kokonaisuutena 

Kotka-kokoelma on järjestetty Kotkan pääkirjaston kotiseutuhuoneeseen Yleis-

ten kirjastojen luokitusjärjestelmän (YKL) mukaisesti. YKL:ssä aineisto jaetaan 

aiheen mukaan kymmeneen pääluokkaan. Kotka-kokoelman materiaalit on sijoi-

tettu kotiseutuhuoneessa kirjahyllyihin ja vetolaatikostoihin. Kotka-kokoelma 

sisältää yhteensä 2898 kirjastojärjestelmään luetteloitua nidettä. Kuviossa 1 

kuvataan luetteloidun aineiston jakautuminen YKL-luokkien kesken. Luokka 3 

eli Yhteiskunta on kokoelman suurin luokka 713 niteellä, ja sen osuus koko ai-

neistosta on 25 prosenttia. Toiseksi suurin luokka on kaunokirjallisuuden ja sen 

tutkimuksen sisältävä luokka 8, johon on luokiteltu 589 nidettä (20 prosenttia 

kokoelmasta). Seuraavina kokojärjestyksessä ovat luokka 7 (Taiteet ja liikunta), 

jonka prosenttiosuus kokoelmasta on 17 prosenttia, ja luokka 9 (Historia), joka 



28 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maria Venemies 

sisältää 12 prosenttia kokoelman aineistosta. Lähes luokan 9 nidemäärään yl-

tää luokka 6 (Tekniikka, teollisuus, liikenne jne.), josta löytyy 11 prosenttia ko-

koelman luetteloidusta materiaalista. Kotka-kokoelman pienin luokka on pää-

luokka 1 (Filosofia, psykologia ja rajatieto), joka käsittää 11 nidettä. Liitteessä 1 

on listattu pää- ja alaluokkien aineistomäärät.  

 

Kuvio 1. Kokoelman luetteloitu aineisto pääluokittain. 

Kotka-kokoelman luetteloidun aineiston joukossa on 15:tä erilaista aineistolajia. 

Taulukossa 3 on esitetty kokoelman nidemäärät aineistolajien mukaan jaettuna. 

Ylivoimaisesti eniten kokoelmassa on kirjoja, joiden prosenttiosuus on 79 pro-

senttia.  

Taulukko 3. Kokoelman luetteloitu aineisto materiaaleittain. 

Kokoelma materiaaleittain 

Aineistolaji Nidemäärä Osuus % 

Kirjat 2292 79 % 

Leikekansiot 258 9 % 

CD-levyt 105 4 % 

Äänilevyt 76 3 % 

Videokasetit 41 1 % 
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Taulukko 4 (jatkuu). Kokoelman luetteloitu aineisto materiaaleittain. 

Lehdet 30 1 % 

Nuotit 29 1 % 

Kasetit 18 1 % 

Kartat 15 1 % 

DVD-levyt 10 0 % 

Kuunnelmat 6 0 % 

Moniviestimet 6 0 % 

CD-ROM-levyt 6 0 % 

Käsikirjoitukset 4 0 % 

Äänikirjat 2 0 % 

Yhteensä 2898 100 % 

 

Kotka-kokoelman materiaalien ikä vaihtelee nollan ja 200 vuoden välillä. Koko-

elman vanhin teos on vuonna 1809 julkaistu saksankielinen Friedrich Rühsin 

kirjoittama tietokirja Finnland und seine Bewohner. Kokoelmassa on yhteensä 

seitsemän luetteloitua 1800-luvulla julkaistua teosta. Kuviossa 2 on esitetty 

1900-luvun alusta lähtien julkaistu luetteloitu aineisto julkaisuvuoden mukaan 

vuosikymmenittäin. Kokoelmassa on eniten materiaalia, jonka julkaisuvuosi on 

viime vuosikymmenellä.  

 

Kuvio 2. Kokoelman luetteloidun aineiston julkaisuvuodet 1900-luvulta lähtien.  
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Kotka-kokoelman luetteloidusta materiaalista 92 prosenttia on suomenkielistä. 

Ruotsinkielistä aineistoa on 104 nimikettä (4 prosenttia), englanninkielistä 75 

nimikettä (3 prosenttia) ja saksankielistä 31 nimikettä (1 prosentti). Alle yhden 

prosentin osuudet aineistosta saavat venäjän kieli (11 nimikettä), viron kieli (6 

nimikettä), italia (3 nimikettä), espanja (2 nimikettä), ranska (2 nimikettä), tanska 

(2 nimikettä) sekä puola, bulgaria ja hollanti (1 nimike per kieli).  

Kotka-kokoelmaan on heinäkuun 2008 ja kesäkuun 2013 välillä hankittu yh-

teensä 402 teosta. Kuviossa 3 kyseisen viiden vuoden hankinnat näkyvät pää-

luokkiin jaettuina. Luokkaan 7 lisättiin 98 teosta, joista suurin osa kuuluu ala-

luokkaan 78 eli musiikki. Luokan 7 jälkeen suurin määrä teoksia on sijoitettu 

luokkaan 8 (65 teosta), luokkaan 6 (58 teosta) ja luokkaan 9 (53 teosta). Luo-

kassa 6 teoksista 37 päätyi alaluokkaan 69 eli liiketalouden, kaupan ja liiken-

teen luokkaan. Suomen historian luokkaan 92 hankittiin 35 julkaisua. Kertoma-

kirjallisuuden luokkaan 84 sijoitettiin 32 teosta. Luokkaan 1 ei viimeisten viiden 

vuoden aikana ole hankittu yhtään teosta. Liitteessä 2 on lista kokoelmaan teh-

tyjen hankintojen jakautumisesta pää- ja alaluokkiin.   

 

Kuvio 3. Kokoelmaan vuosina 2008 - 2013 hankittu aineisto pääluokittain. 
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Kotka-kokoelmaan hankitaan Kotkaan liittyvän materiaalin lisäksi myös neljään 

Suomenlahden ulkosaareen, Lavansaareen, Seiskariin, Suursaareen ja Tytär-

saareen liittyvää aineistoa. Tutkimuksessa selvitettiin näihin saariin liittyvän ma-

teriaalin määrää Kotka-kokoelmassa kirjaston tietokantaan kohdistuneiden 

asiasana- ja vapaasanahakujen avulla. Saaria koskevia nimikkeitä on yhteensä 

63 kappaletta, joista osa käsittelee useampaa kuin yhtä neljästä saaresta. Haul-

la löydetty materiaali on lähes täysin kirja-aineistoa, mutta saarista on kerätty 

aineistoa myös lehtileikekansioihin, joita löytyy 11 kappaletta. Saarista parhai-

ten edustettuna on Suursaari, josta kokoelmassa on 34 kirjaa ja viisi leikekan-

siota. Suursaaresta kertovaa tietokirjallisuutta ovat esimerkiksi Eino Havaksen 

kirjoittamat oppaat Suursaari sanoin ja kuvin: opastus matkailijoille sekä Suur-

saari ja Kymenlaakso: matkailijaopas, jotka ilmestyivät 1920-luvulla. Ulkosaaria 

koskevaa materiaalia on eniten luokassa 9 (42 teosta), luokassa 4 (18 teosta) ja 

luokassa 6 (14 teosta). Ulkosaaria käsittelevän aineiston vanhin nimike julkais-

tiin 1910-luvulla. Ulkosaariaiheisen aineiston ikäjakauma on kuvattuna kuviossa 

4.  

 

Kuvio 4. Kokoelman ulkosaaria käsittelevän aineiston julkaisuvuodet.  
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Kotka-kokoelmassa on tietokantaan luetteloidun materiaalin lisäksi suuri määrä 

aineistoa, josta ei löydy minkäänlaisia luettelointitietoja. Kotiseutukokoelman 

luetteloimaton osa muodostaa yli kaksi kolmasosaa kokonaisnidemäärästä. Lu-

etteloimatonta materiaalia laskettiin tämän tutkimuksen yhteydessä olevan 6504 

nidettä ja sen lisäksi useita pienpainatteita sisältäviä kansioita, joita ei käyty lä-

pi. Kansiot sisältävät materiaalia kuten kirjaston omia tapahtumaesitteitä, kau-

pungin kulttuuriesitteitä ja vaalimainoksia, joten niiden yksityiskohtaista tilastoin-

tia ei pidetty tässä yhteydessä mielekkäänä. Pienpainatteen määritelmästä riip-

puen useat luetteloimattomat niteet voitaisiin laskea kyseiseen aineistolajiluok-

kaan. Joukossa on kuitenkin myös muuta materiaalia kuten erilaisia lehtiä, ää-

ninauhoja ja leikekansioita. 

Taulukossa 4 on esitetty Kotka-kokoelman luetteloimattoman aineiston määrä 

YKL-pääluokkiin jaettuna. Kuten kokoelmatietokantaan luetteloidun aineiston 

kohdalla, myös tietokannan ulkopuolista materiaalia on eniten luokassa 3. Yh-

teiskunta-luokan 37 prosenttiosuuden jälkeen luokka 6 on suurin 33 prosentilla.  

Taulukko 5. Kokoelman luetteloimaton aineisto pääluokittain. 

Luetteloimaton aineisto luokittain 

 
Nidemäärä Osuus % 

Luokka 0 759 12 % 

Luokka 1 1 0 % 

Luokka 2 145 2 % 

Luokka 3 2385 37 % 

Luokka 4 33 1 % 

Luokka 5 209 3 % 

Luokka 6 2173 33 % 

Luokka 7 258 4 % 

Luokka 8 40 1 % 

Luokka 9 14 0 % 

Luokkaa ei 
määritetty 

487 7 % 

Yhteensä 6504 100 % 

 

Taulukossa 5 kuvataan kokoelman luetteloimattoman materiaalin aineistolajien 

nidemääriä. Lehdet, jotka ovat suurin aineistolajiryhmä luetteloimattomista ni-
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teistä, muodostavat 61 prosenttia aineistosta. Toimintakertomukset nostettiin 

aineistolajilistaan, koska huomattava osa kokoelmasta on eri toimijoiden vuosi- 

tai toimintakertomuksia. Erilaiset pienpainatteet muodostavat myös merkittävän 

osuuden kokoelmatietokannan ulkopuolisesta aineistosta. Taulukossa 5 kansi-

oilla tarkoitetaan aineistoa, johon on kerätty tietyn aihealueen mukaista pien-

painate- ja asiakirjamateriaalia, jota ei otettu tutkimukseen mukaan nidetasolla.  

Taulukko 6. Kokoelman luetteloimaton aineisto aineistolajeittain.  

Luetteloimaton aineisto materiaaleittain 

Aineistolaji Nidemäärä Osuus % 

Lehdet 3971 61 % 

Toimintakertomukset 1283 20 % 

Pienpainatteet 794 12 % 

Valokuvat 146 2 % 

Kartat 103 2 % 

Leikekansiot 56 1 % 

Ääninauhat 55 1 % 

Käsikirjoitukset 36 1 % 

Kansiot 32 0 % 

Kirjat 14 0 % 

CD-levyt 5 0 % 

Valokuvakansiot 4 0 % 

Nuotit 3 0 % 

Kaitafilmit 1 0 % 

Kasetit 1 0 % 

Yhteensä 6504 100 % 

 

Lehtileikekansiot taulukossa 5 tarkoittavat luetteloimattomia leikekansioita, ku-

ten esimerkiksi Toivo Pekkasesta kerättyjä 12 leikekansiota ja 6:ta Pekkas-

akatemia-aiheista leikekansiota, joita on koottu vuosikymmenien ajan. Myös 

Kotkan kaupunginkirjastosta ja Karhulan ja Kymin kirjastoista on kerätty ja kerä-

tään lehtileikkeitä, jotka tällä hetkellä muodostavat 23 kansion kokonaisuuden, 

jota on koottu 1940-luvulta asti. Luetteloimattoman ja luetteloidun materiaalin 

aiheista ja sisällöistä kerrotaan seuraavissa alaluvuissa luokittain etenevässä 

järjestyksessä.  
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6.2.1 Luokka 0 

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän ensimmäiseen pääluokkaan eli luok-

kaan 0 luokitellaan yleisteoksiin, kirja-alaan, kirjasto-toimeen, yleiseen kulttuuri-

politiikkaan sekä joukkotiedotukseen liittyvä aineisto (Kirjastot.fi n.d.). Kotka-

kokoelman 0-luokasta löytyy luetteloimattoman materiaalin joukosta muun mu-

assa Kotkan kaupunginkirjaston tuottamaa aineistoa kuten toimintakertomuksia, 

tapahtumaesitteitä sekä kirja- ja lainaajaluetteloita 1900-luvun alkupuolelta. 

Luokan silmäänpistävin sisältö on yli 700 lehtinumeroa, joiden aihepiirit vaihte-

levat ilmaisjakelulehdistä puoluelehtiin ja erilaisten seurojen jäsenlehtiin. Luok-

kaan on kerätty lehtiä kuten Kotkalainen ja Karhulalainen. Luetteloitu aineisto 

sisältää muun muassa monenlaista Kymenlaakson kulttuurielämään liittyvää 

kirjallisuutta ja muita julkaisuja kuten Kymenlaakson museotiedotteita ja kirjalli-

suusbibliografioita. Luokan 28 leikekansiota sisältävät enimmäkseen eri yhdis-

tyksiä koskevia lehtileikkeitä. Luetteloidun aineiston suurin aineistoryhmä on 

kirjat, joiden prosentillinen osuus luokasta on 65 prosenttia. Leikekansioita on 

21 prosenttia aineistosta, lehtiä 13 ja DVD-levyjä yksi prosentti. Kuviossa 5 on 

esitetty luokan materiaali julkaisuvuoden mukaan.  

 

Kuvio 5. Luokan 0 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet.  
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Kirjaston aineistotietokannasta löytyvästä aineistosta vanhin teos on vuoden 

1897 Työväen kalenteri. Luokassa on eniten vuosien 2000 ja 2009 välillä jul-

kaistua materiaalia. 

6.2.2 Luokka 1 

YKL-luokituksen toinen pääluokka eli luokka 1 sisältää filosofia-, psykologia- ja 

rajatietoaiheiset teokset (Kirjastot.fi n.d.). Kotka-kokoelman luokasta 1 löytyy 

kokonaisuudessaan vain 12 teosta, jotka ovat kaikki kirjoja. Luokasta löytyy 

muun muassa Toivo Pekkasen kirjoittamia mietekirjoja sekä Leo Pennasen kä-

sialatutkimuskirjoja. Kirjat on julkaistu 1940-luvun 2000-luvun alun välillä. 

6.2.3 Luokka 2 

Luokan 2 aihealue on uskonto (Kirjastot.fi n.d.). Luetteloimaton aineisto koostuu 

lähinnä Kotkan seurakuntien jäsenlehdistä ja toimintakertomuksista. Lehtiä on 

yhteensä noin 130 numeroa. Kokoelmatietokannasta löytyvässä aineistossa on 

muun muassa kotkalaisten seurakuntien historiikkeja, kotkalaisten kirjoittamia 

kristinuskoon liittyviä tietokirjoja ja muutama videotallenne jumalanpalveluksista. 

81 prosenttia luetteloidusta aineistosta on kirjoja. Ajallisesti teokset sijoittuvat 

1900-luvun alusta 2010-luvulle saakka.  

6.2.4 Luokka 3 

YKL-luokituksen neljäs luokka on luokka 3, jonka aihealue on yhteiskunta (Kir-

jastot.fi n.d.). 93 prosenttia luetteloidusta materiaalista on kirjoja. Kirjojen lisäksi 

luokasta löytyy 45 leikekansiota, kuusi videokasettia, yksi DVD-levy ja yksi CD-

ROM-levy. Näkyvimpiä aineistoryhmiä ovat erilaiset kunnalliset ja maakunnalli-

set julkaisusarjat kuten Kymin ja Kotkan kaupungin kunnalliskertomukset ja 

Kymenlaakson maakuntaliiton julkaisut. Luokkaan on kerätty laajasti myös kau-

pungin eri toimialojen, oppilaitosten, lautakuntien ja muiden julkisten tahojen 
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julkaisuja, varsinkin toimintakertomuksia. Suurta osaa niteistä ei ole lisätty tieto-

kantaan. Luokassa on yli 900 lehtinumeroa ja päälle 1000 toimintakertomusta. 

Kuviossa 6 on esitettynä luokan luetteloidun aineiston julkaisuvuosien jakaan-

tuminen.  

 

Kuvio 6. Luokan 3 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet.  

Kuviosta 6 nähdään, että viimeisten vuosikymmenten aikana julkaistua aineis-

toa on vähemmän kuin 1970-luvulla julkaistua materiaalia, jota kokoelmassa on 

eniten. 

6.2.5 Luokka 4 

YKL-luokkaan 4 luokitellaan maantieteeseen, matkailuun ja kansatieteeseen 

liittyvä aineisto (Kirjastot.fi n.d.). Luetteloimatonta aineistoa on Kotka-kokoelman 

luokassa vain vähän: materiaali koostuu 27 Baltic Cities Bulletin -lehden nume-

rosta kahdelta edelliseltä vuosikymmeneltä sekä muutamasta Eino Koivistoisen 

teoksen käsikirjoituksesta. Tietokannasta löytyvän aineiston joukossa on muun 

muassa erilaisia Kymenlaakson ja Kotkan oppaita, alueen kulttuuriperinteeseen 

perehdyttäviä kirjoja ja Kotkan alueelliseen kehitykseen liittyviä julkaisuja. Luo-
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kasta löytyy myös aluetta koskevia karttoja sekä leikekansioita. Kuviossa 7 on 

kuvattuna luokan aineistolajit.  

 

Kuvio 7. Luokan 4 luetteloidun aineiston aineistolajit.  

65 prosenttia luokan 4 aineistosta on kirjoja. Leikekansioiden osuus on 13 pro-

senttia ja lehtien 11 prosenttia. Kuviossa 8 luokan aineistojen julkaisuvuodet on 

esitetty vuosikymmenittäin jaoteltuina. 

 

Kuvio 8. Luokan 4 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet.  
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Luokan 4 vanhimpia teoksia ovat muun muassa 1920-luvulla julkaistut Eino Ha-

vaksen Suursaari-aiheiset oppaat ja Sakari Pälsin Suomenlahden jäillä -teos. 

Luokassa on eniten 1990-luvulla julkaistua materiaalia 

6.2.6 Luokka 5 

YKL-luokkaan 5 sisällytetään aineisto, joka käsittelee luonnontieteitä, matema-

tiikkaa ja lääketiedettä (Kirjastot.fi n.d.). Kotka-kokoelman luetteloimaton aineis-

to luokassa 5 koostuu 122 Lintukymi- ja Kymenlaakson luonto -lehdestä sekä 

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin julkaisuista. Luetteloitu aineisto sisältää paljon 

ympäristöntutkimus- ja luonnonsuojeluaiheista materiaalia. 88 prosenttia julkai-

suista on kirjoja, 6 prosenttia lehtiä ja 4 prosenttia leikekansioita. Kuviossa 9 

esitetään luokan aineiston ikä julkaisuvuosien muodossa.  

 

Kuvio 9. Luokan 5 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet.  

Luokan 5 vanhin teos on vuonna 1896 julkaistu Hugo Berghellin ruotsinkielinen 

teos Bidrag till kännedomen om Södra FInlands kvartera nivåförändringar. Luo-

kassa on eniten 1990-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 

julkaistua luetteloitua materiaalia.  
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6.2.7 Luokka 6 

YKL-luokituksen seitsemäs luokka on luokka 6, jonka aihealueeseen kuuluu 

tekniikkaan, teollisuuteen, käsityöhön, maa- ja metsätalouteen, kotitalouteen, 

liiketalouteen ja liikenteeseen liittyvä aineisto (Kirjastot.fi n.d.). Kotka-kokoelman 

luokan 6 kokoelmatietokannan ulkopuolinen materiaali koostuu lähinnä erilaisis-

ta Kotkassa toimivien yritysten henkilöstö- ja tiedotuslehdistä. Lehtiä on esimer-

kiksi Enso Gutzeitilta ja Stora Ensolta 1960-luvulta viime vuosiin asti sekä Ahl-

strömiltä ja Valmetilta. Lisäksi luokasta löytyy myös Kotkan sataman erilaisia 

julkaisuja. Luetteloitu aineisto sisältää muun muassa kotkalaisten yritysten his-

toriikkeja, tilastoaineistoa satamista ja kirjoja Kymenlaakson teollistumisesta. 

Suurin osa eli 79 prosenttia luokan 6 luetteloidusta aineistosta on kirjoja. Leike-

kansioita on 57 kappaletta eli 18 prosenttia ja videokasetteja 5 kappaletta eli 2 

prosenttia aineistosta. Leikekansioiden aihepiirejä ovat muun muassa Kotkan 

meripäivät ja kotkalaiset satamat. Kuviossa 10 luokan aineistojen julkaisuvuodet 

esitetään vuosikymmenittäin jaoteltuina. 

 

Kuvio 10. Luokan 6 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet.  

1 

1 

7 

4 

13 

19 

22 

40 

50 

51 

44 

4 

0 10 20 30 40 50 60

1900-1909

1910-luku

1920-luku

1930-luku

1940-luku

1950-luku

1960-luku

1970-luku

1980-luku

1990-luku

2000-2009

2010-luku

Luokka 6: julkaisuvuodet 

Nimikemäärä



40 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maria Venemies 

Luokassa 6 on runsaasti 1970-luvulta eteenpäin julkaistua luetteloitua materiaa-

lia. Luokan vanhin teos on Karhula osakeyhtiö -niminen kirja, joka julkaistiin 

vuonna 1910.  

6.2.8 Luokka 7 

YKL-luokkaan 7 luokitellaan kaikki taiteeseen ja liikuntaan liittyvä aineisto (Kir-

jastot.fi n.d.). Kotka-kokoelman luokassa 7 on päälle 100 lähinnä urheiluseuro-

jen julkaisemaa jäsenlehteä. Lisäksi kokoelma sisältää runsaasti Kotkan kau-

punginteatterin ohjelmaesitteitä ja toimintakertomuksia. Luokan luetteloituun 

aineistoon kuuluu paljon kotkalaisten urheiluseurojen ja musiikillisten yhdistys-

ten historiikkeja, vuosikertomuksia ja muita julkaisuja. Leikekansioihin on kerätty 

lehtileikkeitä muun muassa kotkalaisista taiteilijoista kuten Juha Vainiosta ja 

Veikko Lavista, Kotkan kaupunginteatterista ja historiallisista rakennuksista. 

Musiikkiaineisto muodostaa noin 45 prosenttia luetteloidusta aineistosta. Kuvi-

ossa 11 on kuvattuna luokan aineistolajit.  

 

Kuvio 11. Luokan 7 luetteloitu aineisto aineistolajeittain.  
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Luokan 7 aineistolajeista eniten on kirjoja (39 prosenttia). CD-levyjä on 21 pro-

senttia ja äänilevyjä 15 prosenttia materiaalista. Kuviossa 12 luokan aineistojen 

julkaisuvuodet esitetään vuosikymmenittäin jaoteltuina.  

 

Kuvio 12. Luokan 7 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet.  

Luokan 7 luetteloitujen aineistojen vanhin teos on urheiluseura Karhulan Kata-

jaisten historiikki Matkan varrelta: katsaus Karhulan "Katajaisten" toimintaan 

vuosilta 1893 - 1923, joka on julkaistu vuonna 1923. 

6.2.9 Luokka 8 

YKL-luokituksen yhdeksäs luokka on luokka 8, jonka aihealueeseen kuuluvat 

kaunokirjallisuus, kirjallisuustiede ja kielitiede (Kirjastot.fi n.d.). Valtaosa Kotka-

kokoelman luokasta 8 on kotiseutukirjailijoiden kertomakirjallisuutta, runoja ja 

näytelmiä. Luetteloimatonta aineistoa ei ole kuin kolmisenkymmentä käsikirjoi-

tusta, joista useimmat on saatu lahjoituksina kirjailijoilta kuten esimerkiksi Veik-

ko Lavi ja Meri Hokkanen. Huomattavimpia teoskokoelmia lukumäärällisesti 

ovat muun muassa Toivo Pekkasen, Eino Koivistoisen, Väinö Riikkilän ja Raija 

Siekkisen tuotannot sekä nykykirjailijoista muun muassa Tuula Kallioniemen, 

Matti Mäkelän, Jari Järvelän ja Timo Pusan tuotannot. Kotka-kokoelman runoili-
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joista mittavin tuotanto on Matti Paavilaisella. Luokassa on myös jonkin verran 

kirjallisuuden ja kielen tutkimusta, esimerkiksi Kymenlaakson murteita tarkaste-

levia kirjoja.  

Luetteloidusta aineistosta 95 prosenttia on kirjoja ja kaksi prosenttia leikekansi-

oita. Loput kolme prosenttia materiaalista muodostuu muutamasta kuunnelmas-

ta, äänikirjasta, elokuva- ja TV-sarjasta, moniviestimestä sekä lehdestä. Kuvi-

ossa 13 luokan aineistojen julkaisuvuodet esitetään vuosikymmenittäin jaotel-

tuina. 

 

Kuvio 13. Luokan 8 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet.  

Luokan 8 vanhin teos on Emil Eleniuksen vuonna 1923 ilmestynyt Saaren seik-

kailija -niminen romaani.  

6.2.10 Luokka 9 

YKL-luokituksessa viimeinen pääluokka on luokka 9 eli historia (Kirjastot.fi n.d.). 

Kotka-kokoelman luokka 9 sisältää Kaakkois-Suomen, Kymenlaakson, Kotkan 

ja kotkalaisten historiasta kertovaa aineistoa. Luetteloimatonta materiaalia ei 

juuri ole. Eniten aineistoa on Kymenlaakson historiaa käsittelevässä 92.875 ala-
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luokassa ja henkilö- ja sukuhistoria-aiheisessa luokassa 99. Teoksista 300 eli 

88 prosenttia on kirjoja ja 28 nimekettä eli kahdeksan prosenttia leikekansioita. 

Luokasta löytyy myös seitsemän videokasettia, kolme CD-ROM-levyä ja kaksi 

käsikirjoitusta. Kuviossa 14 luokan aineistojen julkaisuvuodet esitetään vuosi-

kymmenittäin jaoteltuina 1890-luvulta lähtien. 

 

Kuvio 14. Luokan 9 luetteloidun aineiston julkaisuvuodet 1890-luvulta lähtien.  

Luokan 9 vanhin teos on koko kokoelman vanhin teos, vuonna 1809 ilmestynyt 

Friedrich Rühsin kirjoittama Finnland und seine Bewohner.  

6.3 Tekijänoikeusselvityksen tulokset 

Tutkimuksessa tehdyssä luokan 8 ja ennen vuotta 1944 julkaistujen aineistojen 

tekijänoikeusselvityksessä käytiin läpi 695 nidettä. Tutkimuksessa saatiin selvil-

le, että valtaosa teoksista on tällä hetkellä tekijänoikeuden suojaamia. Selvite-

tyistä teoksista 547:en suoja-aika on voimassa ja varmuudella vain kuuden te-

oksen suoja-aika on päättynyt. Tekijänoikeusvapaita teoksia ovat Elias Lönnro-

tin teokset Suomalais-ruotsalainen sanakirja 1 ja 2, Otto Immanuel Collianderin 
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teos Saarna jonka piispa O. I. Colliander piti Kymin kirkossa 19p. 1912, Heikki I. 

Lehmuksen teos Kotkan VPK: Muistoja ja vaiheita 50-vuotistaipaleelta, Max 

Alfthanin teos Bidrag till kännedomen om af Kymmene älf: Föredrag, hället vid 

sällskapets för Finlands geografi årsmöte den 30 april 1908 ja Friedrich Rühsin 

kirjoittama Finnland und seine Bewohner. Teosten julkaisuajat sijoittuvat vuo-

den 1809 ja vuoden 1939 väliin. Kuviossa 15 esitetään julkaisujen tekijänoikeu-

dellisen tilan jakautuminen.  

 

Kuvio 15. Luokan 8 ja ennen vuotta 1944 julkaistujen teosten tekijänoikeus-
suojan voimassaolo.  

Selvitettyjen teosten joukossa oli 20 julkaisua, joita ei tutkimuksen yhteydessä 

tavoitettu. Näiden teosten tekijänoikeuksia ei voitu selvittää. 122 teoksen teki-

jänoikeudellisen suoja-ajan voimassaolo jäi epäselväksi sen takia, että niiden 

tekijöistä ei löydetty tarpeeksi luotettavaa tai minkäänlaista tietoa. Näihin epä-

varmoihin teoksiin laskettiin myös esimerkiksi julkaisutyypit, jotka saattavat olla 

kokonaan tekijänoikeusvapaita tekijänoikeuslain ensimmäisen pykälän nojalla. 

Tähän ryhmään laskettiin Kotkan, Kymin ja Karhulan kunnalliskertomukset, joita 

yhteensä selvitettävien joukossa oli 29 kappaletta. Kokonaisuudessaan 76 te-

okselle pystyttiin määrittämään vapautumisvuodet. Tulevaisuudessa vapautu-

vista teoksista kaksi lakkaavat nauttimasta tekijänoikeudensuojaa tällä vuosi-

1 % 

79 % 

17 % 

3 % 

Teosten tekijänoikeusuojan voimassaolo 

Suoja-aika päättynyt

Suoja-aika voimassa

Teoksen tila epävarma

Ei tietoa
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kymmenellä ja vuonna 2028 vapautuu osa Toivo Pekkasen teoksista. Suurin 

osa eli 64 prosenttia aineistosta, jolle pystyttiin laskemaan suoja-aika, menettää 

suojansa vasta vuoden 2050 jälkeen.  
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7 POHDINTA 

Kotka-kokoelman tutkimuksessa selvisi, että kokoelman sisältää monenlaista 

aineistoa. Kokoelman kokonaisnidemäärän laskettiin olevan yli 9400 nidettä. 

Suurin luokka on luokka 3, joka sisältää noin 3000 nidettä luetteloitu ja luette-

loimaton materiaali yhteenlaskettuna. Hankintaluvuista ja julkaisuvuosista nä-

kyy, että luokan aineistoa hankitaan kuitenkin yhä vähemmän. Tähän voi olla 

syynä virallisaineiston siirtyminen sähköiseen ympäristöön.  

Myös luokka 6 on kokoelmassa hyvin edustettuna luetteloimattoman materiaalin 

suuren määrän takia. Luokat 7, 8 ja 9 sisältävät myös paljon aineistoa. Aineisto-

lajeista eniten kokoelmassa on luetteloidun aineiston joukossa kirjoja ja luette-

loimattomassa materiaalissa lehtiä. Aineisto on suurimmaksi osaksi suomenkie-

listä, mutta muitakin kieliä esiintyy. Vuosikymmenittäin katsottuna kokoelmassa 

on eniten vuosien 2000 - 2009 välisenä aikana julkaistua luetteloitua aineistoa. 

Viimeisten viiden vuoden aikana eniten aineistoa on hankittu luokkaan 7, jossa 

musiikin alaluokkaan 78 sijoittui suurin lukumäärä niteitä. Toiseksi eniten teok-

sia hankittiin luokkaan 8, jossa kertomakirjallisuus oli suosituin alaluokka.  

Tutkimuksen kvantitatiivisen luonteen takia on vaikeaa vetää muita kuin nume-

raalisiin tuloksiin perustuvia johtopäätöksiä. Se että kaksi kolmasosaa aineistos-

ta on luetteloimatonta, tuntuu paljolta, mutta toisaalta aineiston luonteen huomi-

oon ottaen tilanne on ymmärrettävä. Useimpia pienpainatteita olisi turha luette-

loida, ja niiden luetteloimatta jättäminen on luultavasti yleinen käytäntö. Toisaal-

ta luetteloimattoman aineiston joukossa on myös esimerkiksi lehtiä, joita ei var-

maankaan kaikkia ole kirjaston muilla osastoilla. Lehtien ja muiden merkittä-

vämpien luetteloimattomien teosten lisäämistä tietokantaan voisi yrittää. Tällä 

hetkellä suuri osa Kotka-kokoelman materiaalista on tiedonhaun näkökulmasta 

asiakkaiden ja henkilökunnan ulottumattomissa, mikä ei ole ideaali tilanne.  

Kokoelman kattavuutta ei tässä tutkimuksessa selvitetty, mutta aineiston läpi-

käynnin ja kirjaamisen yhteydessä pantiin merkille, että esimerkiksi useat sarja-

julkaisut eivät ole täydellisiä. Joistakin lehdistä ei kokoelmassa ole kuin muuta-



47 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Maria Venemies 

ma numero tai muutama numero puuttuu muuten kattavasta sarjasta. Sama 

pätee esimerkiksi useimpiin toimintakertomuskokoelmiin. Toisaalta täydellisyys 

tällaisissa tapauksissa ei välttämättä ole tarpeellista. Kotka-kokoelman karsimis-

ta voisi taas harkita tietokirjallisuuden puolella. Kokoelmasta löytyy aineistoa, 

joka ei keruuperiaatteiden mukaan kuuluisi kokoelmaan. Tästä esimerkkinä on 

useimmat luokan 1 teokset, joiden aihepiirinä on rajatieto. Ainakin nimikkeiden 

perusteella on vaikea ymmärtää teosten kokoelmassa olon perustetta.  

Tekijänoikeusselvityksestä ilmeni, että Kotka-kokoelmassa on vain vähän teki-

jänoikeudesta vapaata materiaalia, ainakin luetteloiduista aineistoista puhutta-

essa. Varmuudella vain kuuden teoksen tekijänoikeuksien voitiin todeta päätty-

neen. Kokoelmassa on kuitenkin suuri määrä kokoelmatietokannan ulkopuolista 

materiaalia. Pienpainatteissa ja muissa luetteloimattomissa aineistoryhmissä on 

jonkin verran 1800-luvun ja 1900-luvun alun materiaalia, joten on todennäköis-

tä, että niistä osa on tekijänoikeuksista vapautunutta.  
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8 LOPUKSI 

Tämä Kotka-kokoelman tutkimus oli lähinnä kvantitatiivinen, joten tutkimuksesta 

saatu tieto on melko yksipuolista. Jotta kokoelmasta saataisiin mahdollisimman 

kattava kuva, sitä olisi järkevää arvioida myös laadullisin menetelmin. Jatkotut-

kimuksen aiheita voisivat olla esimerkiksi kokoelman aineistojen kunnon arvioin-

ti sekä kokoelman vertailu sekä keruuohjeisiin että esimerkiksi maakuntako-

koelmaan. Luonnollinen seuraava askel olisi jatkaa digitointiin tutustumista ja 

arvioida, mitä digitointiprojekti vaatisi. Loppuun kannattaa myös saattaa aloitta-

mani kokoelman aineistojen tekijänoikeudellisen aseman selvittäminen sen mu-

kaan, mikä katsotaan järkeväksi kohteeksi digitoinnille. Esimerkiksi luetteloimat-

toman aineiston tekijänoikeuksien selvittämisestä voisi jatkaa. Kotka-kokoelman 

aineistojen saattaminen entistä paremmin asiakkaiden tietoisuuteen on myös 

mielestäni ehdottomasti tavoittelemisen arvoista. Yksi askel tähän voisi olla 

markkinointisuunnitelman laatiminen kokoelmalle.  

Toivon, että opinnäytteeni edistää Kotkan kaupunginkirjaston henkilökunnan 

Kotka-kokoelman ja tekijänoikeuslain tuntemusta.  Koen itse saaneeni aiheen 

parissa työskentelyltä paljon. Sain tutustua syvemmin kotikaupunkini Kotkan 

kulttuuriperintöön, mikä oli erittäin antoisaa. Tekijänoikeuslain hallitseminen on 

myös nykyään yhä tärkeämpää sekä yksityisessä että ammatillisessa mielessä.  
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Kotka-kokoelman luetteloidun aineiston nidemäärä 
luokittain 

YKL-luokkien nidemäärät   

Luokka Lkm 

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI. YLEINEN KULT-
TUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS.   

00 Kirja-ala 1 

01 Bibliografia 14 

02 Kirjastotoimi. Kirjastotiede. Informatiikka. 14 

03 Tiedonhaku. Yleiset tietoteokset. 0 

04 Yleiset kokoomateokset. 5 

05 Yleiset kausijulkaisut. 16 

06 Yleinen kulttuuripolitiikka. 76 

07 Viestintä. Joukkoviestintä. 9 

Yhteensä 135 

1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO.   

10 Yleisteokset. 4 

11 Filosofia.   

12 Logiikka.   

14 Psykologia. 5 

15 Rajatieto. 1 

16 Tietoteoria. Tiedeoppi.   

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka. 1 

Yhteensä 11 

2 USKONTO   

20 Yleinen uskontotiede. 1 

21 Uskonnonfilosofia 2 

22 Raamattu. Raamatuntutkimus.  1 

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka. 3 

24 Kristillinen hartauskirjallisuus. 4 

25 Käytännöllinen teologia. 9 

26 Kristillinen lähetystyö. 1 

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria. 11 

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat.   

Yhteensä 32 

3 YHTEISKUNTA   

30 Yleinen yhteiskuntatiede. 11 

31 Tilastotiede. 1 

32 Valtio-oppi. Politiikka. 40 

33 Oikeustiede.   

34 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka. 230 
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35 Hallinto. 155 

36 Taloustiede. Kansantaloustiede. 85 

37 Sosiaalipolitiikka. 55 

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede. 116 

39 Maanpuolustus. 20 

Yhteensä 713 

4 MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE.   

40 Maantiede. 8 

41 Eurooppa.   

42 Suomi. 92 

43 Pohjoismaat. 3 

44 Keski-Eurooppa. 2 

45 Brittein saaret.   

46 Etelä-Eurooppa.   

47 Itä-Eurooppa. 4 

48 Muut maanosat. 2 

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia.  13 

Yhteensä 124 

5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE.   

50 Luonnontieteet. 79 

51 Matematiikka.   

52 Tähtitiede. Geodesia.   

53 Fysiikka.   

54 Kemia.   

55 Fyysinen maantiede. Geologia. 8 

56 Biologia. 7 

57 Kasvitiede. 6 

58 Eläintiede. 17 

59 Lääketiede. Terveydenhoito. 22 

Yhteensä 139 

6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS. 
KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE.   

60 Sovelletut tieteet. 46 

61 ATK. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka. 4 

62 Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötekniikka. 12 

63 Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus. 6 

64 Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. Hienome-
kaaninen teollisuus. 18 

65 Käsityö. Kotiteollisuus. 6 

66 Rakennustekniikka. 20 

67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus. Biotekniikka. 60 

68 Kotitalous. Laitostalous. 18 

69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne. 130 

Yhteensä 320 

7 TAITEET. LIIKUNTA.   
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70 Taide. Taidehistoria. 22 

71 Uudet taidemuodot.   

72 Arkkitehtuuri. 40 

73 Kuvanveistotaide. 3 

74 Maalaustaide. Piirustustaide. 18 

75 Grafiikka. Valokuvaus. 2 

76 Muotoilu. Taideteollisuus. Taidekäsityö. 5 

77 Näyttämötaide. Elokuvataide. 31 

78 Musiikki. 287 

79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit. 89 

Yhteensä 497 

8 KAUNOKIRJALLISUUS. KIRJALLISUUSTIEDE. KIELITIEDE.   

80 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset. 26 

81 Kansanrunous. 1 

82 Runot. 108 

83 Näytelmät. 47 

84 Kertomakirjallisuus. 334 

85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat. 18 

86 Kirjallisuustiede. 44 

87 Kielitiede.   

88 Suomalais-ugrilaiset kielet. 8 

89 Indoeurooppalaiset kielet. Muut kielet. 3 

Yhteensä 589 

9 HISTORIA   

90 Historiantutkimus. Yleinen kulttuurihistoria. Yleinen sotahistoria. Ylei-
nen arkeologia. 4 

91 Maailmanhistoria. Euroopan historia. 1 

92 Suomen historia. 205 

93 Pohjoismaiden historia. 16 

94 Keski-Euroopan historia 3 

95 Brittein saarten historia.   

96 Etelä-Euroopan historia.   

97 Itä-Euroopan historia. 1 

98 Muiden maanosien historia. 1 

99 Henkilö- ja sukuhistoria. 107 

Yhteensä 338 

Kokonaisnidemäärä 2898 
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Kotka-kokoelman luetteloidun aineiston 
hankintamäärät 1.7.2008 - 30.6.2013 

Kokoelman hankinnat 1.7.2008 - 30.6.2013 

Luokka Lkm 

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN 
KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS.   

00 Kirja-ala 1 

01 Bibliografia   

02 Kirjastoitoimi. Kirjastotiede. Informatiikka. 4 

03 Tiedonhaku. Yleiset tietoteokset.   

04 Yleiset kokoomateokset. 3 

05 Yleiset kausijulkaisut. 5 

06 Yleinen kulttuuripolitiikka. 25 

07 Viestintä. Joukkoviestintä.   

Yhteensä 38 

1 FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. RAJATIETO.   

10 Yleisteokset.   

11 Filosofia.   

12 Logiikka.   

14 Psykologia.   

15 Rajatieto.   

16 Tietoteoria. Tiedeoppi.   

17 Etiikka. Elämänfilosofia. Estetiikka.   

Yhteensä 0 

2 USKONTO   

20 Yleinen uskontotiede.   

21 Uskonnonfilosofia 2 

22 Raamattu. Raamatuntutkimus.    

23 Dogmatiikka. Kristillinen etiikka. 1 

24 Kristillinen hartauskirjallisuus.   

25 Käytännöllinen teologia.   

26 Kristillinen lähetystyö.   

28 Kristilliset kirkot ja yhteisöt. Kirkkohistoria. 1 

29 Ei-kristilliset uskonnot ja mytologiat.   

Yhteensä 4 

3 YHTEISKUNTA   

30 Yleinen yhteiskuntatiede.   

31 Tilastotiede.   

32 Valtio-oppi. Politiikka. 5 

33 Oikeustiede.   

34 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka. 4 
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35 Hallinto. 4 

36 Taloustiede. Kansantaloustiede. 2 

37 Sosiaalipolitiikka. 7 

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede. 13 

39 Maanpuolustus. 2 

Yhteensä 37 

4 MAANTIEDE. MATKAT. KANSATIEDE.   

40 Maantiede. 1 

41 Eurooppa.   

42 Suomi. 23 

43 Pohjoismaat.   

44 Keski-Eurooppa.   

45 Brittein saaret.   

46 Etelä-Eurooppa.   

47 Itä-Eurooppa. 1 

48 Muut maanosat. 1 

49 Kansatiede. Kulttuuriantropologia.    

Yhteensä 26 

5 LUONNONTIETEET. MATEMATIIKKA. LÄÄKETIEDE.   

50 Luonnontieteet. 13 

51 Matematiikka.   

52 Tähtitiede. Geodesia.   

53 Fysiikka.   

54 Kemia.   

55 Fyysinen maantiede. Geologia.   

56 Biologia.   

57 Kasvitiede.   

58 Eläintiede. 5 

59 Lääketiede. Terveydenhoito. 5 

Yhteensä 23 

6 TEKNIIKKA. TEOLLISUUS. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTA-
LOUS. KOTITALOUS. LIIKETALOUS. LIIKENNE.   

60 Sovelletut tieteet. 7 

61 ATK. Tietotekniikka. Tietoliikenne. Viestintätekniikka. 2 

62 Metalliteollisuus. Konetekniikka. Liikennevälineet. Sähkötek-
niikka. 1 

63 Kaivannaisteollisuus. Kemianteollisuus. 1 

64 Puunjalostusteollisuus. Tekstiiliteollisuus. Nahkateollisuus. 
Hienomekaaninen teollisuus.   

65 Käsityö. Kotiteollisuus. 1 

66 Rakennustekniikka.   

67 Maa- ja metsätalous. Elintarviketeollisuus. Biotekniikka. 5 

68 Kotitalous. Laitostalous. 4 
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69 Liiketalous. Markkinointi. Kauppa. Liikenne. 37 

Yhteensä 58 

7 TAITEET. LIIKUNTA.   

70 Taide. Taidehistoria. 13 

71 Uudet taidemuodot.   

72 Arkkitehtuuri. 2 

73 Kuvanveistotaide. 1 

74 Maalaustaide. Piirustustaide.   

75 Grafiikka. Valokuvaus.   

76 Muotoilu. Taideteollisuus. Taidekäsityö. 1 

77 Näyttämötaide. Elokuvataide. 14 

78 Musiikki. 57 

79 Liikunta. Urheilu. Leikit. Huvit. 10 
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