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WHAT MIDDLETOWN READ – Muncie 
(Indinana) Public Library 1891–1902 
http://www.bsu.edu/libraries/wmr/ 

THE NEW YORK SOCIETY LIBRARY –  
Circulation Records 1789–1792 
https://www.nysoclib.org/collection/ledger/circulation-
records-1789-1792/people 



§  Digitaaliset aineistot 
kirjahistoriantutkimuksessa: 
omakohtainen esimerkki 

 
§  Avoin tiede & aineistonhallinta ja 

kirjahistoriantutkimus 



Kotimainen tutkimusasetelma –  
väitöskirjani vuodelta 2011 

§  Valistus suomalaisen kirjakulttuurin 
näkökulmasta 

§  Lähteinä mm. perukirjat, 
huutokauppaluettelot, kirjastoluettelot, 
kirjakauppaluettelot, kirjeenvaihtoa, 
sensuuriviranomaisten asiakirjat, 
sanomalehdet 

§  Digitaalisina aineistoina lähinnä 
sanakirjoja, 1700-luvun ensyklopedioita 
sekä kirjojen identifioinnissa auttaneita 
kirjastotietokantoja 



Esimerkki lähteistäni: Eversti Blomcreutzin kirjojen 
huutokauppa 1775 (Helsingin kaupungin arkisto) 

Henrik-tietokannasta: 



Samaan aikaan Leedsin yliopistossa ja sveitsiläisessä 
arkistossa: 

 
§  Simon Burrowsin johtama tietokantahanke 

The French Book Trade in Enlightenment 
Europe, 1769–1794 (jatkoi siitä, mihin 
Robert Darntonin tutkimukset jäivät) 

 
§  Projekti on jäljittänyt kaikkiaan 400 000 

nidettä (4000 eri teosta) ja niiden levikin 
Kuva: La Bibliothèque publique er universitaire de Neuchâtel 
http://bpun.unine.ch/page.asp?sous_menu1=stn&sous_menu2=0 





The French Book Trade 
in Enlightenment 
Europe, 1769-1794 
Mapping the Trade of the 
Société Typographique 
de Neuchâtel 
http://fbtee.uws.edu.au/main/ 



Myydyimmät nimekkeet top ten 1769–1794 



Toiseksi myydyin: 



Sales destinations: Tableau de Paris 



Stockholm 



Ruotsalaiset asiakkaat: 



Tarkemmat tiedot asiakkaista  
esimerkkinä Elsa Fougt 



Nimekkeet, joita Fougt osti eniten  
(yht. 654 nimekettä) 

!
total!number!

as!%!for!
that!period!

1.! Amours,!ou!lettres!d'Alexis!et!Justine! 26! 1.18!

2.! Libertin!(le)!de!qualité! 22! 0.99!

3.! Magasin!nouveau!des!jeunes!demoiselles! 21! 0.95!

4.! Tableau!de!Paris! 19! 0.86!

5.! Précieuse!(la)!collection! 19! 0.86!

6.! Vicomte!(le)!de!Barjac! 18! 0.81!

7.! [Magasin!des!enfans]! 18! 0.81!

8.! Adèle!et!Théodore!ou!Lettres!sur!l'éducation! 14! 0.63!

9.! Liaisons!(les)!dangereuses!ou!Lettres!recueillies!
dans!une!société,!&!publiées!pour!l'instruction!
de!quelques!autres!

14! 0.63!

10.! Mon!Bonnet!de!nuit! 13! 0.59!

!



Visualisoinnit: Esimerkki kirjojen myyntireiteistä 



Map of STN Correspondents by Place of Residence 



Dissemination Of Bibles By The STN, 1769-1794 



Myydyimmät nimekkeet top ten 1769–1794 



Top ten / muiden kuin STN:n painamat  
            Total number   % 

1.  Psaumes          2,888     2.11 
2.  Collection complète des oeuvres de M. Dorat  2,201     1.61 
3.  An (l') deux mille quatre cent quarante    2,006     1.46 
4.  [Unidentified Durand Tour Works]     1,905     1.39 
5.  Nouveau (le) Testament       1,631     1.19 
6.  Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry   1,489     1.09 
7.  [Magasin des enfans]       1,381     1.01 
8.  Lectures pour les enfans       1,378     1.01 
9.  [Oeuvres de Rousseau]       1,312     0.96 
10.  Avis au peuple sur sa santé      961     0.70 



Mitä on avoin tiede ja tutkimus? 
§  Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja 

tieteellisessä tutkimuksessa.  

§  Keskeinen tavoite on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön 
asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa 
käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien 
halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä.  

§  Avoin tiede ja tutkimus sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen 
avoimen saatavuuden (open access) edistäminen, tutkimusaineistojen 
avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien 
hyödyntäminen, sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi. 



Avointiede.fi 

§  Avoimen tieteen käsikirja 
http://avointiede.fi/kasikirja 

§  Artikkeleita avoimesta tieteestä: 
http://avointiede.fi/portti 

§  avointiede@postit.csc.fi 
§  @Avointiede 
§  facebook.com/avointiede 



Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja 
avointiede.fi/kasikirja 

§  Avoimen tieteen käytäntöjen avulla: 
§  Tutkimusprosessi nopeutuu ja tehostuu 
§  Tutkimuksen vaikuttavuus kasvaa 
§  Avoimuus innostaa ja avaa mahdollisuuksia osallistua 

ja hyödyntää tutkimustuloksia 
§  Avoimien toimintamallien avulla demokratisoidaan 

tiedettä 



Aineistonhallintasuunnitelma  
(data management plan – dmp) 

Suunnitelmassa kuvataan: 
§  Miten tutkimusaineisto hankitaan 
§  Miten aineistoa käytetään ja säilytetään 
§  Miten mahdollistetaan aineiston jatkokäyttö ja jakaminen 

tutkimushankkeen päätyttyä 

Tutkimusdatan hallinnoinnin avulla: 
§  Parannat tutkimuksen luotettavuutta ja toistettavuutta 
§  Säästät resursseja pitkällä aikavälillä 

§  Minimoit datan hävikin  
§  Keräät meriittiä mahdollistamalla aineistosi käytön myös muiden 

toimesta 
 



dmpTuuli-projekti 2015–2016 
     Dmp = data management plan 

Tavoitteena on: 
²  Kehittää Suomen tutkimusorganisaatioille yhteinen työkalu/

verkkopohjainen palvelu datanhallintasuunnitelmien laadintaan. 
²  Toimia käyttäjälähtöisesti. 
²  Perustaa kehitys avoimen lähdekoodin ratkaisuun. 
²  Valita olemassa olevista (esim. DMPonline DMPTool) työkaluista 

paras mahdollinen Suomen tutkijayhteisön käyttöön. 
²  Helsingin yliopisto pilotoi ja HY:n kirjasto koordinoi projektia. 
 



Suunnittelu 

Toteutus 

Tallennus 

Julkaisu 

Haku 

Uudelleen
käyttö 

Tutkimuksen elinkaari ja  
avoimen tieteen ja tutkimuksen palvelut 

Avoimen 
tieteen ja 

tutkimuksen 
käsikirja 
Datan-

hallinnan 
opas ja 

muistilista 



Mitä digitaaliset aineistot mahdollistavat? 
§  Laajempi (ja avoimempi) pääsy kulttuuriseen ja historialliseen tietoon 
§  Pystytään käsittelemään entistä suurempia aineistokokonaisuuksia 
§  Kerätyn aineiston ja datan monipuolisempi käyttö ja käsittely: 

pilkkominen & uudelleen yhdistäminen, tiedonlouhinta, 
kartoittaminen, mallinnus 

§  Ei vain helpota aineiston käsittelyä, vaan mahdollistaa tutkimuksessa 
uusien lähestymistapojen käyttämisen ja uusien tutkimuskysymysten 
tekemisen 

§  Opettamisen ja oppimisen tehostuminen? (edellyttää resursseja) 
§  Julkinen vaikuttaminen, tiedon leviäminen 



Metadata 

§  Kuvaus siitä mitä lähde pitää sisällään ja miten se on luotu yms. 
§  Metatietoa, eli tietoa tiedosta, voidaan tuottaa joko käsityönä tai 

koneellisesti.  
§  Koneellinen metatieto tarkoittaa käytännössä, että hakuohjelma 

indeksoi, luokittelee verkossa olevasta tekstimassasta sanoja ja 
painottaa niitä sitten jonkin oman logiikkansa mukaan; esim. miten 
paljon kyseiseen tiedostoon on tehty muualta Internetistä 
viittauksia. 

§  Käsin tehty metadata on ihmisen arvioimaa tietoa, joka on 
koottu omaksi dokumentikseen ja liitetty sitten 
alkuperäisdokumentin yhteyteen.  



Metadata 

§  Metadatan merkitys korostuu, kun käytetään digitaalista 
arkistomateriaalia eikä fyysisiä arkistoja 

§  Metadata: kuvaus siitä mitä lähde pitää sisällään ja miten se on luotu 
yms. 

§  Metadataa voidaan antaa koneellisesti tai ihmisen arvioimassa 
muodossa 

§  Rakenteistettu metadata: 
§  Ihmisen tekemää 
§  Pohjana malli, jonka perusteella kuvailu jakautuu tiettyihin kenttiin 
§  Esim. kirjastoluettelo 







Tietokanta ei ole ratkaisu kaikkeen 

Digital Humanities Quarterly, Adam Crymble University of Hertfordshire 
 http://digitalhumanities.org/dhq/vol/9/1/000206/000206.html 


