Kulttuuri
verkkoon

Miten tuoda digitaalinen
kulttuuriperintö kaikkien
ulottuville Wikipedian avulla
– opas muistiorganisaatioille

Kiasman Wikimaratonin osanottajia. Petri Virtanen, CC BY-SA 3.0

”Teemme samaa asiaa,
samasta syystä,
samoille ihmisille,
samassa mediassa.
Tehdään sitä yhdessä!”
Liam Wyatt
maailman ensimmäinen Wikipedian in Residence,
British Museum
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Johdanto
Yhä useammat muistiorganisaatiot tuovat
kokoelmansa tutkijoiden, opiskelijoiden,
harrastajien ja kaukana asuvien asiakkaiden käyttöön verkon kautta. Digitointi
suojelee herkkiä museo- ja arkistoesineitä
kuluttavalta selaamiselta. Samalla kokoelmien avaaminen lisää organisaatioiden ja
yleisöjen vuorovaikutusta. Käyttäjät liittävät aineiston uusiin asiayhteyksiin, eikä
organisaation tarvitse itse tuottaa kaikkea
tietoa. Kulttuuriperinnön ammattilaisten
ja suuren yleisön tietämys kohtaavat.
Digitointiin ja verkkojakeluun liittyy
monta ratkaistavaa kysymystä: Miten tekijänoikeuksia hallitaan? Millä perusteella
digitoitava aineisto valitaan? Miten asiantuntijat ja harrastajat voivat tehdä yhteistyötä? Muistiorganisaatioissa kaivataan
tietoa ja kokemuksia päätösten tueksi.
Tämä esite on tehty auttamaan muistiorganisaatioita, jotka ovat aloittamassa tai
aloittaneet aineistonsa digitoinnin. Se perustuu Ruotsissa laadittuun Kulturskatter
på nätet -julkaisuun, jonka tekoon osallistui noin 50 ruotsalaista kulttuuriperintöorganisaatiota, virastoa, tekijänoikeusjärjestöä, juristia, aluehallinnon edustajaa,
poliitikkoa, Wikimedia-liikkeen ja Creative

Commonsin edustajaa sekä Ruotsin kulttuuriperinnön digitoimista koordinoivan
Digisamin edustajaa. Esitteen suomensi
ja Suomen oloihin mukautti Wikimedia
Suomi ry.
Esite alkaa ehdotuksella kulttuurin
saavutettavuuskäytännöksi. Sen jälkeen
käydään läpi, mitä kulttuurilaitos voi ja
mitä se ei voi julkaista, sekä käsitellään
Wikipedia-yhteistyön eri vaihtoehtoja.
Seuraavaksi puhutaan tekijänoikeuslisensseistä sekä sellaisten teosten käsittelemisestä, joiden tekijää ei tunneta.
Loppupuolella on katsaus tekijänoikeuslainsäädäntöön ja joitakin usein kysyttyjä
kysymyksiä, ja lopuksi esittely Wikimedialiikkeestä.
Tärkein neuvo: Aloita pienellä kokeilulla ja tee se nopeasti. Tulokset yllättävät varmasti.
Olemme mielellämme apunasi.
Ota yhteyttä:
Wikimedia Suomi
info@wikimedia.fi
www.wikimedia.fi
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Guberbergin Raamattu. NYC Wanderer (Kevin Eng), CC BY-SA-2.0-US

Kulttuuriperintö saataville verkossa
– hyvät käytännöt
Muistiorganisaatioiden tehtävänä on
tuoda yhteinen historiamme ja kulttuurimme kaikkien ulottuville. Verkko tarjoaa
siihen uusia tapoja. Suomessa asiasta on
tehnyt periaatepäätöksen valtioneuvosto
vuonna 2011. Kulttuuriperinnön digitointi
on kuitenkin vasta alussa. Osa organisaatioista on jo edennyt pitkälle, mutta
kulttuuriperintöön käsiksi pääsemisen ei
pitäisi olla satunnaista tai perustua yksittäisten toimijoiden innokkuuteen.

Toisinaan aineistojen julkaisemisen
esteenä on epäselvä tekijänoikeuslaki.
Lainsäädäntötyö ottaa usein huomioon
vakiintuneen käytännön. Siksi arkistojen,
kirjastojen ja museoiden kannattaa olla
mukana etsimässä kestävää ratkaisua.
Sellaista, jossa tekijänoikeuden haltijoiden tarpeet ja kulttuuriperinnön saavutettavuus ovat tasapainossa. Monet organisaatiot eri maissa ovat alkaneet ajatella
samansuuntaisesti, ja yhteisiä käytäntöjä
ollaan luomassa.
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Alla olevassa laatikossa on ehdotus hyväksi digitointikäytännöksi. Siinä on
otettu huomioon sekä tekijänoikeuslaki
että muistiorganisaatioiden tavoite tuoda
kulttuuriperintö kaikkien saataville. Eri

organisaatioissa tarpeet ja kokemukset
vaihtelevat, joten ohjeista kannattaa keskustella sisäisesti ja muokata ne omaan
käyttöön sopiviksi. Jokaiseen kohtaan paneudutaan tarkemmin tässä esitteessä.

Hyvä digitointikäytäntö
• Digitoi ensisijaisesti sellaista aineistoa, jotka on mahdollista julkaista
avoimesti.
• Määrittele aineiston käyttöoikeudet selkeästi. Anna oikeus kaupalliseen käyttöön. Käytä esimerkiksi CC BY-SA-lisenssiä, joka sisältää vaatimuksen tekijän nimen mainitsemisesta. Enemmän tietoa lisensseistä löydät jäljempänä
tästä esitteestä.
• Digitointi ei synnytä uutta tekijänoikeutta. Sisällöt, joiden tekijänoikeuden
suoja-aika on ylittynyt tai jotka eivät ylitä teoskynnystä, merkitään Public
Domain -merkillä, jotta käyttäjät tietävät niiden olevan vapaasti käytettävissä ilman korvausta.
• Kerro tekijän nimi tai kerro selvästi, jos tekijä on tuntematon. Näin kannattaa
tehdä niillekin aineistoille, joiden tekijänoikeuden suoja-aika on umpeutunut.
Merkitse myös tieto siitä, onko aineistoa muokattu ennen julkaisemista.
• Valokuvien tekijänoikeus on voimassa 50 vuotta kuvan ottamisen jälkeen. Ennen
vuotta 1966 otetut valokuvat ovat tekijänoikeuksista vapaita. Teoskynnyksen ylittävien valokuvien suoja-aika on kuitenkin 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen.
• Kun teet sopimuksia ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa, tee niistä
sellaisia, etteivät ne anna yksinoikeuksia aineiston julkaisemiseen. Myös kokoelman kartuttamisessa voi suosia aineistoja, joilla ei ole käyttörajoituksia.
Henkilökunnan tuottamalle aineistolle annetaan vapaa lisenssi.
• Liitä julkaisemiisi tiedostoihin erilliset metatiedot (esimerkiksi tieto valokuvaajasta, omistajasta, ajasta, paikasta ja lisenssistä).
• Julkaise aineisto käyttäen pysyviä hyperlinkkejä.
• Tee aineistosta helposti löydettävää viemällä se esimerkiksi Wikipediaan ja/tai
Wikimedia Commonsiin.
• Tarjoa helppo tapa ottaa yhteyttä, jotta ihmiset voivat kommentoida julkistamaasi aineistoa.
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Miten kulttuuriperintö saadaan kaikkien ulottuville
Jotta kulttuuriperinnön voisi sanoa
olevan saatavilla, se pitää julkaista paikoissa, joista ihmiset sen löytävät.
Organisaatioiden omat arkistot ovat tärkeitä, mutta ihmiset eivät välttämättä
löydä niihin. Siksi kannattaakin käyttää
julkaisualustoja, jotka ovat vakiintuneita,
tai kytkeä oma arkisto johonkin laajempaan tietokantaan. Wikipedia on hyvä
vaihtoehto, koska se on paljon käytetty
ja vakaa alusta.
Wikipediassa olevat kuvat, videot ja
muut mediatiedostot ovat vapaasti kopioitavissa, muokattavissa ja uudelleenkäytettävissä, jopa kaupallisessa
tarkoituksessa. Nämä mediatiedostot on tallennettu Wikipedian sisarprojektiin Wikimedia Commonsiin (https://
commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu).
Tiedostot kannattaa ladata juuri sinne.
Tällöin niitä voi käyttää esimerkiksi
Wikipedia-artikkeleissa. Helpoin tapa
päästä Wikimedia Commonsiin on klikata mitä tahansa kuvaa suomenkielisessä Wikipediassa.

omille sivuille ovat suositeltavia. Jos kaipaat apua alkuun pääsemiseen, ota yhteyttä Wikimedia Suomeen:
info@wikimedia.fi.

Miten käyttäjät löytävät
aineiston?
Kaikilla Wikimedia Commonsin aineistoilla ei ole paljon käyttäjiä, mutta voit
itse vaikuttaa aineistosi käyttöön. Liitä
se luokkiin, tarjoa runsaasti metatietoa
ja linkitä se olemassa oleviin Wikipediaartikkeleihin (monella eri kielellä). Voit
myös kirjoittaa uusia artikkeleita, joihin
aineisto sopii, ja vinkata aineistostasi sosiaalisessa mediassa tai aiheesta kiinnostuneille wikipedisteille. Varaudu vastaamaan kysymyksiin sekä ottamaan
vastaan korjauksia ja täydennyksiä.
Aineistosi alkaa elää omaa elämäänsä,
kun se tulee esimerkiksi opiskelijoiden ja
tutkijoiden tietoon.
Museot ja arkistot ympäri maailman ovat
ladanneet kuvia Wikimedia Commonsiin –
esimerkiksi British Museum, Smithsonian
Institution, Brooklyn Museum, Versailles,
Hollannin Troopenmuseum, Saksan valtionarkisto, Kalifornian tiedeakatemia
ja Nordiska museet. Suomessa moni
muistiorganisaatio aloittelee Wikimedia
Commonsin käyttöä.
Esimerkkejä muistiorganisaatioiden
aineistolatauksista:
http://bit.ly/commonspartnerships

Tiedostojen tallentaminen
Yksittäisen tiedoston tallentaminen
Wikimedia Commonsiin on helppoa.
Tarvitset käyttäjätilin, jonka jälkeen voit
seurata ohjeita. Yritä valita tallennettavaksi aineistoa, joka saattaisi kiinnostaa
laajemminkin. Jos haluat ladata kerralla
suuremman määrän tiedostoja, voit käyttää jotakin wikipedistien kehittämistä latausohjelmista tai massalataustyökalu
GWToolsetiä. Molemmissa tapauksissa on
tärkeää, että tiedostoihin liitetään rakenteista metatietoa (tiedostonnimi, kuvaus,
luokat jne.). Näin käyttäjät löytävät aineiston. Myös syvät linkit instituution

Aino-suihkukaivo (1912). Kuvaaja: Kartanofoto, CC BY-SA 3.0
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Kiasman Wikimaratonin osanottajia. Petri Virtanen, CC BY-SA 3.0

Päästä yleisö mukaan
Miksi ottaa yleisö mukaan?
Monet muistiorganisaatiot osallistavat
yleisöään toimintaansa ja sen kehittämiseen mm. erilaisten projektien, asiakasraatien ja verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen kautta. Ympäröivällä yhteisöllä
on paljon sellaista tietoa, mitä organisaatiolla itsellään ei ole. The Smithsonian
Institutionin verkko- ja uuden median

strategiajohtaja Michael Edson on usein
aiheesta puhuessaan siteerannut Joyn
lakia: ”Olitpa kuka tahansa, valtaosa
fiksuimmista ihmisistä on töissä muualla.”
Edson painottaa, että innostuneiden harrastajien osaaminen ja työpanos kannattaa ottaa käyttöön kulttuuriperintösisältöjen rikastamisessa ja levittämisessä.
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Missä yhteisö voi auttaa?
Yhteisö voi:
• Lisätä museon julkistamaan aineistoon puuttuvaa tietoa (esimerkiksi tiedon
siitä, keitä valokuvassa on, tai asiasanoja)
• Korjata virheellisiä tietoja
• Kertoa, mikä heitä kiinnostaa (tämä vähentää riskiä, että työstämänne aineisto
jää ilman käyttöä)
• Antaa palautetta instituution toiminnasta ja tarjota kehitysehdotuksia
• Jakaa uutisia ja kiinnostavia faktoja ystävilleen ja kontakteilleen
• Valokuvata ja skannata aineistoa
• Oikolukea koneellisesti tunnistettua (OCR) tekstiä
• Entistää/värittää valokuvia
• Kirjoittaa Wikipedia-artikkeleita sekä suomeksi että muilla kielillä
Digitoinnissa ei ole tärkeää, että kaikki pitäisi saada valmiiksi kerralla. Kannattaa
kokeilla ja oppia kokemuksista.

Esimerkki työskentelystä yhteisön kanssa
Verkkotietosanakirja Wikipediaa on sanottu maailman suurimmaksi yhteistyöprojektiksi. Sen kaikki artikkelit ovat
vapaaehtoisten ihmisten kirjoittamia ja
valvomia. Kirjoittajien joukossa on mitä
erikoisimpien alojen asiantuntijoita, joko
alaa opiskelleita tai itseoppineita. He ovat
asialle omistautuneita vapaaehtoisia,
minkä huomaa Wikipediassa käytävistä
keskusteluista.

Suomenkieliseen Wikipediaan tuottaa säännöllisesti sisältöä satojen ihmisten joukko, ja satunnaisia muokkauksia
tekee paljon useampi. ”Parvi-ilmiö” näkyy
parhaiten hyvin suosittujen artikkelien
kohdalla. Ne kasvavat ja kehittyvät hätkähdyttävän nopeasti. Osa muistiorganisaatioista hyödyntää jo tätä joukkovoimaa
esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä ja
Flickrissä. Monet muutkin organisaatiot
voisivat hyötyä siitä.
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Jatkokäyttö
Aineiston levittäminen

Wikipedian lisenssit

Kun aineisto on tarjolla internetissä, sitä
käytetään uudelleen ja uudelleen. Se on
hyvä, sillä käyttö muistuttaa joka kerta alkuperäisteoksen olemassaolosta – ja samalla siitä muistiorganisaatiosta, jonka
kokoelmiin se kuuluu.
Jotta digitaalinen kulttuuriperintö olisi
kestävällä pohjalla, aineiston halukkaille
käyttäjille täytyy olla tarjolla selvät säännöt. Luvan kysyminen ja antaminen jokaiseen uudelleenkäyttöön tuottaa paljon
turhaa työtä – erityisesti, jos aineiston tarjoajalla ei ole mitään sitä vastaan, että aineisto leviää. Siksi on tärkeää, että aineiston mukana seuraa aina tieto siitä, miten
sitä saa käyttää – olipa se Public Domain
-merkintä, vapaa lisenssi tai perinteinen
merkintä tekijänoikeuden omistajasta.
Selkeys madaltaa kynnystä vapaan aineiston käyttöön, mikä on kaikkien etu.

Wikipediassa käytetään vain aineistoa, joka on tekijänoikeuksista vapaata
tai avoimilla lisensseillä lisensoitua.
Wikipedian oletuslisenssi on CC-BY-SA.
CC merkitsee Creative Commonsia, BY
kertoo, että teosta käytettäessä on mainittava sen tekijä ja SA ”JaaSamoin”
määrittelee, että teosta edelleen jaettaessa on käytettävä vastaavaa lisenssiä. Tiivistettynä CC-BY-SA tarkoittaa,
että kuka tahansa saa kopioida, levittää,
muokata ja jopa myydä teoksen tekstiä
ja kuvia tietyin ehdoin. Ehdoilla halutaan
selventää, kuka alkuperäisteoksen tekijä
on, tuoda lisenssiteksti käyttäjän tietoon
ja varmistaa, että aineiston jatkokäyttäjät
käyttävät samaa lisenssiä, vaikka teosta
muunneltaisiinkin. Teoksen käyttämiseen
ei tarvitse pyytää lupaa. Tämän julkaisun tekstit ovat esimerkki näin lisensoidusta työstä.
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Ensimmäinen kartta Pohjoisnavasta, Mercator, BotMultiChill, ei voimassa olevia
tekijänoikeuksia

Public domain
Suomen tekijänoikeuslainsäädäntö ei
tunne käsitettä public domain, jolla
esimerkiksi Yhdysvalloissa ja IsossaBritanniassa viitataan vapaasti yleiseen
käyttöön asetettuihin teoksiin. Sen sijaan
meillä voidaan ilmoittaa, että teoksella ei
ole tekijänoikeuden suojaa tai että tekijänoikeus on rauennut. Tällaisiin teoksiin
voi Suomessakin kuitenkin liittää Creative
Commonsin Public Domain -merkinnän.
Huomaathan, että esimerkiksi organisaation ei ole hyväksyttävää ilmoittautua tekijänoikeuden omistajaksi teoksille,
jotka ovat niin vanhoja, että tekijänoikeus
ei niitä suojaa.

Kaupallinen vai ei-kaupallinen
On olemassa Creative Commons -lisenssi, joka kieltää aineiston kaupallisen käytön (lisenssimerkinnässä tunnus
NonCommercial eli NC). Tällainen lisenssi saattaa tuntua houkuttelevalta

vaihtoehdolta, mutta näin lisensoitua aineistoa ei voi viedä Wikipediaan. Tämä
rajaus on tehty siitä syystä, että ei-kaupallisen käytön määritteleminen ei ole
helppoa. Onko esimerkiksi ilmainen kirja
ei-kaupallinen, jos sen painaja saa työstään palkan? Lisätietoa aiheesta:
http://bit.ly/CC-NC
Moni empii antaa aineistojaan kaupalliseen käyttöön, koska pelkää suurten yritysten myyvän niitä edelleen. Yritykset
haluavat kuitenkin yleensä käyttää aineistoja, jotka ovat niiden omassa hallinnassa. Leijonanosa kulttuuriperintöaineistosta ei tuo muistiorganisaatioille
tuloja, kun ottaa huomioon, että myynnistä koituu myös hallinnollisia kuluja.
Siksi suosittelemme, että aineistot annettaisiin myös kaupalliseen käyttöön.
Erityisesti julkisin varoin tuotettujen ja
säilytettyjen aineistojen tulisi olla kaikkien käytössä, ovathan veronmaksajat jo
maksaneet työstä.
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Wikipedistejä valokuvaamassa Versaillesissa, Trizek (muokkaus: Max Lisewski),
CC BY-SA 3.0

Tehdään yhdessä
Mitä muistiorganisaatiot voivat tehdä yhdessä Wikimedia Suomen ja wikipedistien
kanssa? Wikimedia Suomi voi tarjota kontakteja ja osaamista sekä luoda edellytykset yhdessä onnistumiselle.

Joitakin yhteistyömahdollisuuksia
• Kun organisaatio haluaa ladata kokoelmiensa aineistoja Wikimedia Commonsiin,
Wikimedia Suomi auttaa lisenssivalinnoissa, metadatan ylläpidossa ja muissa
digitointiin liittyvissä asioissa.
• Wikipedistien ryhmä tekee retken muistiorganisaatioon. He valokuvaavat kokoelmaan kuuluvia, tekijänoikeudesta vapaita esineitä ja lataavat kuvat avoimilla lisensseillä Wikimedia Commonsiin.
• Organisaatio järjestää editointitapahtuman eli editathonin, jossa wikipedistit
pääsevät käyttämään organisaation hallussa olevia aineistoja uusien Wikipediaartikkeleiden lähteinä tai niiden innoittajina. Organisaatio voi esittää toiveita
aiheista, joista artikkeleita kaivataan. Artikkeleihin voidaan liittää organisaation vapauttamia tai vapaaehtoisten ottamia valokuvia.
• Organisaatio järjestää kilpailun, jossa wikipedistejä haastetaan kirjoittamaan
artikkeleita organisaatioon liittyvistä ja sen erikoisalaan kuuluvista aiheista.
• Wikipedisti kouluttaa organisaation henkilökuntaa ja/tai sidosryhmiä Wikipediaartikkelien muokkaamisessa, kuvien lataamisessa ja vapaiden lisenssien
käytössä.
• ”Wikipedian in Residence” työskentelee muistiorganisaatiossa pidemmän jakson
– muutamia kuukausia tai jopa vuoden. Hän opastaa henkilökuntaa Wikipediaartikkelien muokkaamisessa ja auttaa luomaan työsuunnitelman jatkoa varten.
Wikimedia Suomi voi auttaa sopivan wikipedistin löytämisessä.
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Valokuvaaja: tuntematon
Toisinaan valokuvan oikeuksien omistajasta tai voimassaolosta ei ole varmuutta.
Näin on esimerkiksi silloin, kun valokuvan ottajaa, kuvausajankohtaa tai kuvan
tilaajaa ei tiedetä. Voiko kuvan silloin julkaista verkossa?
1. Yritä löytää tekijään ja ajoitukseen
liittyvää tietoa valokuvan takapuolelta,
siihen liittyvistä liitteistä tai mahdollisesta lahjoituskirjeestä.

Tietolähteitä
tekijänoikeuskysymyksissä
• Tekijänoikeusjärjestöt (Suomessa
Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto,
Teosto ja Tuotos), Tekijänoikeuden
tiedotus- ja valvontakeskus sekä
creativecommons.fi
• Yksityiset ja muistiorganisaatioiden
ammattilaiset

2. Lasten piirustusten ei yleensä katsota
ylittävän teoskynnystä. Näissä tapauksissa ei siis tarvitse etsiä lisätietoa tekijänoikeuskysymyksien selvittämiseksi.

• Biografiat ja biografiset hakuteokset
(esim. Kansallisbiografia), väestökirjanpito (esim. kirkonkirjat), hakupalvelut tai
hakukoneet, kuten Google ja Bing.

3. Jos aineisto on tehty ennen vuotta 1900,
voidaan kohtuudella olettaa, että sen suoja-aika on umpeutunut.

• Veroviranomaisten ja paikallisarkistojen hallinnoimat väestörekisteritiedot
ja perukirjat

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2012 direktiivin uudempien
ns. orpoteosten käytöstä. Sen mukaan
yleisölle avoimilla kirjastoilla, oppilaitoksilla, museoilla ja arkistoilla sekä julkisen
palvelun yleisradio-organisaatioilla on tietyin ehdoin oikeus julkaista verkossa tekijänoikeuden alaisia teoksia, joiden tekijää ei ole voitu tunnistaa tai paikantaa.
Julkaisu edellyttää huolellista tutkimusta
ja sen dokumentointia. Lisäksi, jos oikeudenhaltija myöhemmin löytyy, hänelle
on maksettava korvaus kuvan käytöstä.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tekijaenoikeus/eu-yhteistyoe/
Orpoteosdirektiivi/LexUriServ.pdf

• Yritysrekisteri ja yksityisarkistot
• Käänteinen kuvahaku, kuten TinEye
(joiden avulla voit löytää samanlaisia
tai samankaltaisia kuvia, katso http://
www.tineye.com)
Muitathan, että vastuu on julkaisijalla.
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Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevan
Regionarkivetin kokoelmista löydettiin
pioneerivalokuvaaja Gustave Le Grayn
valokuvia, jotka arkisto latasi Wikimedia
Commonsiin. Yllä olevan kuvan paikka
onnistuttiin tunnistamaan, vaikka
kuvan ottamisesta oli kulunut noin 150
vuotta. Vanhojen valokuvien tuominen verkkoon ihmisten katsottavaksi ja

kommentoitavaksi on usein auttanut tunnistamaan niissä esiintyviä henkilöitä ja
oikaisemaan virheellisiä tietoja. Mitä useampi silmäpari näkee valokuvan, sitä todennäköisemmin siitä saadaan uutta
tietoa. Suomessa tällaisen hankkeen
on aloittanut Ruotsalaisen kirjallisuuden seura. Kuvia voi katsoa osoitteessa
http://bit.ly/1nJxVXv
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Kiasman taidemuseo. Kuva: Niina Vatanen, CC BY-SA 3.0

Muistiorganisaatiot ja niiden Wikipedia-artikkelit
Wikipedia on yksi maailman vierailluimmista verkkosivustoista, ja Wikipediaartikkelit nousevat korkealle verkon hakukoneiden hakutuloksissa. Se on paikka,
josta tieto löydetään. Monet henkilöt, organisaatiot ja yritykset haluavat hyötyä
tästä. Omasta organisaatiosta kirjoittaminen Wikipediaan ei ole kiellettyä eikä
sitä ole syytä välttää. On kuitenkin tärkeää pysyä varmennettavan faktatiedon
lisäämisessä ja virheiden korjaamisessa.
Markkinointia Wikipediassa ei sallita.

Mikäli Wikipedia sallisi PR-mielessä
kirjoitetut artikkelit, käyttäjien luottamus sisältöön alkaisi pian horjua. Siksi
Wikipedialla on vahva suojamekanismi
väärinkäytöksiä vastaan. Lukuisat vapaaehtoiset Wikipedian muokkaajat käyvät
muutokset läpi. Pätevätkin organisaatiot
saattavat joskus tehdä sopimattomia muokkauksia Wikipediaan. Tapauksessa, jossa et
ole varma sopiiko lisäys Wikipediaan, kysy
apua wikipedistiltä.
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Voivatko muistiorganisaatiot työskennellä Wikipediassa?
Kun organisaation työntekijät haluavat muokata Wikipedia-artikkeleita, heitä
kannustetaan osallistumaan Wikipedia-yhteisön toimintaan myös laajemmin
ja pitkäjänteisemmin, ei vain kertaluontoisesti. Muistiorganisaatioiden työntekijöiden osaamiselle on käyttöä monissa tehtävissä:
• Artikkelien muokkaaminen tasapainoisemmiksi – useimmiten lisäämällä tekstiä kaikkein tärkeimmistä aiheista
• Hyvien lähteiden tunnistaminen ja tuominen muiden kirjoittajien tietoon
• Artikkelien paneminen tärkeysjärjestykseen wikiprojekteissa – näin voidaan
varmistaa, että tärkeimpiä artikkeleita täydennetään ja niiden laatu tarkastetaan ensimmäisenä
• Laajojen artikkelien (sellaisten kuin ”Renessanssi” tai ”Barokin taide”)
parantaminen
• Kirjoittaminen ”Wikipedia:Artikkelitoiveet”-sivulle listatuista aiheista
Ota huomioon, että Wikipedia-yhteisössä tietyn alan asiantuntijoilla ei välttämättä katsota olevan erityistä statusta ”eksperttimuokkaajina”. Muut käyttäjät
saattavat käydä kaiken lisätyn sisällön läpi hyvinkin kriittisesti ja tehdä siihen
muutoksia välittämättä siitä, onko sisällön takana aiheen tunnustettu asiantuntija. Yleensä kokeneemmat käyttäjät kuitenkin auttavat aloittelijoita rakentavalla tavalla parantamaan artikkelien sisältöä. Pulmatilanteissa voit käyttää
apuna esimerkiksi Wikipedian keskustelusivuja. Aina voit myös pyytää muilta
wikipedisteiltä apua.
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Käyttöoikeudet
Kysy nämä kolme kysymystä ennen kuin julkaiset aineistoa

1.Ylittääkö tämä
teoskynnyksen?

2. Onko tekijänoikeus
edelleen voimassa?

Teos on tekijänsä ainutlaatuinen aikaansaannos. Ellei se ole, tekijänoikeudet eivät
suojaa sitä. Aineiston alkuperäisellä käyttötarkoituksella ei ole merkitystä teoskynnyksen kannalta.

Voiko sen julkaista verkossa
ilman, että rikotaan
tekijänoikeuksia?

Kuinka kauan taideteos
on suojattu?

• Onko tekijä kuollut yli 70 vuotta
sitten?
• Onko aineisto luotu ennen vuotta
1900?
• Onko valokuva otettu vähintään 50
vuotta sitten tai ennen vuotta 1966?
• Onko olemassa kirjallinen sopimus, joka
siirtää taloudelliset oikeudet tekijältä
organisaatiolle?
• Esittääkö kuva rakennuksia tai julkista
tilaa?
• Onko aineiston luonut työntekijä työssään ja käytetäänkö sitä tavalla, jonka
tämä henkilö olisi osannut kuvitella?

• Taiteelliset teokset – 70 vuotta tekijän
kuolemasta*
• Tuntemattoman taiteilijan teokset – 70
vuotta siitä, kun teos julkistettiin ensimmäisen kerran**
• Luettelot/tietokannat – 15 vuotta
valmistumisesta
• Lait, viranomaisten päätökset ja muistiot, tuomioistuinten päätökset, tiedotteet jne. – 0 vuotta
* Teoskynnyksen ylittävät valokuvat, tekstit, videot, piirustukset jne.
** 70 vuotta teoksen ensijulkaisun
jälkeen.

Jos kaikki nämä ehdot
täyttyvät, vastaus on kyllä
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Tekijänoikeuslaki erottaa toisistaan taloudelliset oikeudet
(kopioiden tekemisen, leivittämisen, esittämisen ja välittämisen
yleisölle) sekä moraaliset oikeudet (tekijän oikeuden tulla
mainituksi sekä kiellon teoksen loukkaavasta käytöstä).

3. Kuka omistaa
tekijänoikeuden?

Tekijänoikeuslaki löytyy Finlexistä:
http://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/1961/19610404

Jos instituutio omistaa oikeudet, julkaisulle ei ole estettä. Muussa tapauksessa
julkaisuun tarvitaan sopimus tekijänoikeuden haltijan kanssa.

Epäselvissä tapauksissa on hyvä
konsultoida lakimiestä.

Creative Commons -lisenssit
Tekijänoikeuksien haltija, joka haluaa antaa taideteoksen toisten käyttöön, voi Creative
Commons -lisenssillä määritellä enintään neljä ehtoa teoksen käytölle.
Nimeä: tekijä on mainittava (lyhenne BY)
Jaa samoin: muunnelmat on
jaettava samalla lisenssillä (Share
alike, lyhenne SA)

Ei-kaupallinen: jakaminen ja kopioiminen sallittu vain ei-kaupallisiin käyttötarkoituksiin (noncommercial, lyhenne NC)
Ei muutoksia: teosta ei saa
muuttaa millään tavalla (no derivatives, lyhenne ND)

Lisätietoja löytyy osoitteesta:
creativecommons.fi. Huomaa, että NC ja/tai ND -lisensoidut aineistot eivät kelpaa
Wikipediaan. Organisaatiot voivat merkitä lisenssit joko erikseen yksittäisille kuville
tai kokonaisuutena verkkosivuillaan oleville kuvakokoelmille tai -ryhmille.
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digitointi
Aineisto
Vain pieni osa kaikesta muistiorganisaatioiden
aineistosta on digitoitu.

Valintaprosessi
Aineistoja, joita voidaan julkaista vähäisin rajoituksin:
•Aineistot, joiden suoja-aika on
päättynyt
•Aineistot, jotka on itse tuotettu
•Aineistot, joiden lisenssi sallii
julkaisemisen
Huomioiden, ettei yksityisyyden suojaa
tai käyttörajoituksia rikota.
Aineisto, joka on tuotettu organisaatiolle sopimuksen mukaan tai
tilauksesta.
Aineisto, jota käytetään paljon tai kysytään usein, tai jota käytettäisiin, jos
se olisi asiakkaiden tiedossa.
Onko aineistoa mahdollista lukea tai
tulkita?

Aineistoja, joita voi markkinoida:
ajankohtaiset aineistot, aineistot,
jotka liittyvät historian konflikteihin,
aineistot jotka muuttuvat julkisiksi,
tunnettujen henkilöiden päiväkirjat,
eroottiset aineistot, entisiä salaisia
seuroja koskevat aineistot tai ”kielletyt” taideteokset.
Aineistot, joita on jo osittain digitoitu,
mutta joita ei vielä ole julkaistu tai
jotka kaipaavat vielä jalostamista ollakseen käyttökelpoisia.
Onko aineistoja mahdollista digitoida
helposti ja suuria kuluja välttäen?
Au t t a a k o d i g i t o i n t i a i n e i s t o n
säilyttämisessä?

20

Metatiedon luominen | Aineiston skannaus
Tiedostoa on myös säilytettävä, mikä on helpompaa,
jos sitä ei ole pakattu tai pakkaus on häviötöntä.

Metatieto tekee aineistosta
haettavaa. Siksi tarvitaan:

Varo näitä:

•yhdenmukainen, standardoitu aineiston kuvailu
•kunnollinen nimeke
•yksilöllinen tunniste, henkilötunnuksen tapaan
•linkit muuhun aineistoon

• harvinaiset metatietoformaatit
• metatietoformaatit, jotka vaativa sopimuksia toimittajan kanssa
• salattu tai kopiosuojattu metatieto

Merkitse samalla aineisto oikealla tekijänoikeuslisenssillä. Metatiedon tulee
olla standardoidussa muodossa ja avoimena kaikkien käytettävissä. Löydät
neuvoja muodoista täältä:
http://bit.ly/raformat.

Julkaisu

Vaikka digitoinnin tärkeä tavoite on aineiston säilyttäminen,
aineiston tulisi olla myös mahdollisimman hyvin saatavilla.
Digitointi ilman julkaisua on huomattavasti vähemmän arvokasta.
Julkaise sivustoilla, joilla on paljon kävijöitä!
Voit vaikuttaa aineistosi kävijämääriin esimerkiksi tuomalla sen
hyvin esiin sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa ja
tekemällä sen hakemisen helpoksi. Löydettävyyttä parantaa se,
että aineisto liitetään osaksi laajempia aineisto- ja datakokonaisuuksia (esimerkiksi datakatalogeja) ja että se on mahdollisimman
hyvin kuvailtu asiasanoilla ja muilla määritteillä.
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Wikimedia
Vuonna 2001 perustettu Wikipedia on reilussa vuosikymmenessä kasvanut historiallisesti merkittäväksi hankkeeksi. Se on maailman laajin tietosanakirja, jossa on yli
30 miljoonaa artikkelia yli 280 eri kielellä. Hankkeen takana on miljoonia vapaaehtoisia ympäri maailmaa. Wikipediaa käyttää puoli miljardia ihmistä joka kuukausi, joka
tekee siitä yhden maailman vierailluimmista verkkosivuista.

Wikimedian kumppaniyhdistykset
Wikimedia Suomi ry edistää internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia
Foundationin ylläpitämien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön
luontia ja levittämistä Suomessa. Se tekee yhteistyötä muistiorganisaatioiden kanssa,
opastaa Wikipedian opetuskäytössä ja tuo historiallisia karttoja kaikkien vapaaseen
käyttöön Wikimaps Nordic -projektin kautta.
Eri puolilla maailmaa on noin 40 vastaavaa organisaatiota, jotka työskentelevät
läheisesti yhdysvaltalaisen Wikimedia Foundationin kanssa. Wikimedia Foundation
on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ylläpitää Wikipediaa. Kaikki Wikimediaprojektit ovat itsenäisiä ja mainoksettomia, ja ne on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja
lahjoitusvaroin.
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Wikimedia Suomi
Wikimedia Suomi ry
c/o Tommi Kovala, puheenjohtaja
Laivalahdenkaari 18 E 95
00810 Helsinki
Finland
Sähköposti: info@wikimedia.fi
Verkkosivu: www.wikimedia.fi
Wiki: http://fi.wikimedia.org
Twitter: http://twitter.com/wmfinland
Facebook: http://www.facebook.com/WikimediaSuomi

Tekijänoikeus
Teksti: Creative Commons, Nimeä-Tarttuva (CC BY-SA) 3.0.
Käännös, toimitus ja oikoluku: Tarmo Toikkanen, Sanna Hirvonen, Jessica Parland-von
Essen, Henrik Saari ja Susanna Ånäs
Taitto ja design: Tommi Kovala
Tämä esite pohjautuu Ruotsin Wikimedian tekemään Kulturskatter på nätet -julkaisuun, joka vuorostaan perustuu osittain Wikimedia Deutschlandin Kulturgut digital
nutzbar machen –esitteeseen. Sen ovat tehneet Ziko van Dijk, Michael Jahn, Mathias
Schindler ja Catrin Schoneville. Julkaisija oli Jan Engelman.

Lue lisää tekijänoikeuksista verkossa
Västra Götaland region copyright guidelines
http://bit.ly/Minnesmuren
Copyright, copyleft by Mathias Klang
http://bit.ly/klangcopyleft
Wikimedia Commons
http://bit.ly/svCommons
Tervetuloa Wikipediaan
https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tervetuloa_Wikipediaan
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KULTTUURI VERKKOON
Kulttuuriperinnön digitointi ja saataville saattaminen on
yksi arkistojen, kirjastojen ja museoiden tehtävistä. Se on
muistiorganisaatioille myös tilaisuus tavoittaa uusia yleisöjä. Sen
ansiosta kulttuuriperintö voi säilyä merkityksellisenä tulevaisuudessa.

Tämä esite tarjoaa vinkkejä ja työkaluja muistiorganisaatioille, jotka
ovat aloittamassa tai aloittaneet aineistonsa digitoinnin. Se opastaa,
miten organisaatio voi hyödyntää työssään Wikipediaa ja saada
aineistoilleen näkyvyyttä ja käyttäjiä verkon kautta.

Kannen kuva: Place de la Concorden suihkulähde. Pierre-Louis Ferrer,
CC BY-SA 3.0

Wikimedia Suomi ry edistää Internet-tietosanakirja
Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin
ylläpitämien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä
vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa.
wikimedia.fi

