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Apurahoja voidaan myöntää  

 
• laitteisto- ja ohjelmistohankintoihin 

• lehden ulkoasun suunnitteluun 

• sähköisen julkaisemisen edistämiseen, 
mukaan lukien vanhojen aineistojen 
digitointi 

• tutkimuksen tai selvityksen tekemiseen 

• henkilöstön ammatilliseen koulutukseen 

• kokous- ja seminaariosallistumiseen 

• kirjamessuille ja myyntitapahtumiin 
osallistumiseen 

 



 Hakemuksesta on käytävä 

selvästi ilmi  

 

 Miten apurahan on tarkoitus  

 edistää hakijan julkaisu- tai 

kustannustoimintaa.  



 Tiedot tuettavaksi tarkoitetusta 

hankkeesta tai hankinnasta  

 

 Perusteltu selvitys hyödyllisyydestä 

hakijan julkaisu- tai 

kustannustoiminnassa  

 

 Todellisiin lukuihin perustuva 

kustannusarvio, jossa eritellään myös 

hankkeen tai hankinnan muu rahoitus  



Erityistä digitoinnista 

 Vanhojen julkaisujen 

digitointihankehakemusten pitää 

lisäksi sisältää seuraavat kolme 

kohtaa: 



1. Lisenssointi 

• Käyttäjien oikeudet on hyvä 

määritellä  

• Liitto suosittaa käyttöoikeuden 

määrittävää lisenssiä digitoitujen 

materiaalien jakamisen 

yhteydessä 



Suositus 

• Artikkelin/kirjan tulostaminen ja tallentaminen on 
sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain 
mukaisesti. Opetus‐ ja tutkimustarkoituksiin sitä 
saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää 
Kopioston valokopiointia, digitaalista kopiointia, 
tallennusta ja käyttöä koskevien sopimusten 
(digilupa) mukaisesti. Muusta käytöstä tulee sopia 
erikseen tekijänoikeuden haltijan kanssa. 
Lisätietoa Kopioston digiluvasta:  
http://www.kopiosto.fi => digilupa. 
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2. Kirjoittajalupien hankinta  

• Tiedekustantajien liitto pitää tärkeänä että 

digitointihakkeissa haetaan kirjoittajilta 

(oikeudenomistajilta) lupa digitaaliseen 

julkaisemiseen.  

• Luvan hakemiseen olisi hyvä sisällyttää 

myös digitoidun julkaisun käyttöehdot. 

•  Koska luvan antajan tulisi tietää miten 

käyttöoikeudet aiotaan määrittää. 



3. Digitoitujen tekstien jakelu 

• Tiedekustantajien liitto suosittaa digitoidun 

materiaalien julkaisemista siten että ne 

saavat pysyvän osoitteen. 

 

• Kotisivuilla julkaiseminen on pitkän päälle 

ongelma. 

 

• Yliopistojen digiarkistot 



 Edellä olleiden kohtien 1-3 

(lisenssi, luvat, jakelu) 

 toteuttaminen (tai suunnitelma) 

tulee käydä ilmi 

apurahahakemuksessa 



 Hakemuksesta tulee käydä ilmi 

myös digitoitavan 

  

 aineiston laajuus  

 (esim. sivumäärä) 



Hyväksyttäviä 

digitointikustannuksia  

• lupien hakeminen 

• aineistojen digitointi  

• metadatan lisääminen 

 

• Mitä muuta: esim. Doi-tunnus 



OHJE 

• Kulttuuriperintö kaapista 
digitaaliyhteiskuntaan: yksinkertaiset 
digitointiohjeet .  

• Emilia Palonen ja Osmo Palonen 

 

• http://www.tiedekustantajat.fi/digitointiohje.php 
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Kuinka paljon voi hakea 

• tai kannattaa hakea 

• Tähän mennessä jaettu digitointi-
hankkeiden osalta 1 000 – 12 000 € 

• (Digitointi 2 € tai alle/sivu) 

• Ylärajaa ei ole mutta 

• Todelliset kustannukset 

• Perustellut hinnat 


