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Alkutilanne
• Äänikirjojen kasvava yhteiskunnallinen suosio ei ole näyttäytynyt sotatieteellisissä 

julkaisuissa.

• Huhtikuussa 2019 kaksi oppilasupseeria olivat tehneet aloitteen, joka hylättiin.

• Kesäkuussa 2020 Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan 
laitoksen ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston yhteistyönä polkua ideoitiin 
eteenpäin.

• Johtoajatuksena oli liikkuva sotilas – kirjallisuuden kuluttaminen ajasta ja paikasta 
riippumatta.

• Saavutettavuusdirektiivin siirtymäaika päättyi elokuussa 2020.

• Eri asiakassegmenttejä on useita: suomenkieliset, reserviläiset, asevelvolliset 
opiskelijat ja palkattu henkilöstö. 

”If  books could only talk?” (2nd Lt Ian Fraser, 19 v)  



Suunniteltavat osakokonaisuudet

KOUL

HENK

2020

LOG

TAL

TARK PE:n hyväksyntä, tekijyydestä sopiminen

Päätöksentekijöiden ja avainhenkilöiden motivointi
Äänikirjan lukijoiden rekrytointi ja koulutus

Tekijänoikeuksien hallinta 

Resurssitietoinen ratkaisu, kustannustehokkuus

Äänittämisen tekniset järjestelyt, tietohallinta  

Ääninauhojen jakelukanavan luominen

Äänikirjakonseptin, demojen ja tuotantosuunnitelman laatiminen

SUUNN Aikataulusuunnitelman laatiminen

Mandaatin hakeminen
Käyttäjä–tuottaja-ketjun suunnittelu

Riskien hallinta, työmäärän hallinta

TURV

VIEST Arkiviestintä, sitouttaminen, jalkauttaminen ja maineenhallinta

Tietoturva, käytettävyys, hyödynnettävyys ja eheys

Idean jalkauttaminen, visuaalisuus, houkuttelevuus, hyödynnettävyys

Vain julkisten kirjojen tuottaminen äänikirjoiksi

Sopimuksien laadinta
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Käytetyt resurssit ~ 160 henkilötyötuntia = 2 ‰ = 
10min/hlö/kvartaali
• 5 tunnin teos
• 3 kokousta, joissa 36 henkilötyötuntia
• 12 sivua asiakirjoja
• 16 henkilötuntia yksilö- tai parityötä
• 16 henkilötyötuntia lukemista
• 100 henkilötyötuntia editointia  

• Celian lukuohjeet olivat elintärkeitä.
• Tulikoe tieteellisen tekstin luettavuudelle.
• Lukija päätti kuvion kuvailutulkkaamisesta.
• Äänikirja lisensoitiin CC-BY-NC lisenssillä
• Tukeuduttiin avoimeen julkaisuarkistoon

– Saatavuus +++
– Käytettävyys -

Lessons identified



Julkaisuarkisto
äänikirja-alustana?

Pohdittua
• Linkitys  e-kirjaversioon

– dc.relation.url periaatteessa oikeampi, 
mutta dc.description mahdollisti 
käyttäjäystävällisen linkityksen

• Lukijan esiintuominen
– Ei vielä kenttää nykyisessä 

suosituksessa. dc.contributor.narrator
lisätty Dorian metadatarekisteriin. Ei näy 
Dorian teemassa loppukäyttäjälle, joten 
väliaikaisratkaisuna lukija lisätty 
editoriksi.

• Käytettävyyden haasteet 
– HTML5-tekniikka asettaa tiettyjä 

rajoituksia vrt. käyttäjille tutut 
äänikirjapalvelut

– Linkitys tiettyyn lukuun (bookmarking)
– Luvut erillisiksi tiedostoiksi?



Keskustelu

https://www.doria.fi/handle/10024/181729

Yhteydenotot, otsikko: Äänikirjasta
kirjasto.mpkk(at)mil.fi

Projektinhallinta
Vaikuttaminen 
Sopimukset
Julkaiseminen
Nauhoitus ja editointi
Lukijakokemukset


