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Meillä on visio!

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteinen eKirjasto, jossa kaikilla 
kirjastoilla on samat e-aineistot.

Tasavertaiset ja saavutettavat palvelut koko alueelle.

Erilaisten lukemismahdollisuuksien tarjoaminen asiakkaille

Digiosaamisen lisääminen

eKirjaston yhteinen markkinointi sekä koulutukset asiakkaille ja 
henkilökunnalle.

Aktiivista yhteistyön luomista ja keskustelukulttuurin lisääminen 
alueen kirjastojen välille

Hyödynnetään yhteistyön voima. Osaamisen jakaminen ja 
päällekkäisen työn väheneminen

Vihreät arvot, ei jakeluongelmia, ei ole sidottu tilaan.

Yhteinen

alueellinen

eKirjasto



Alueellinen eKirjasto -hankehakemus jätettiin syksyllä 2017

Tavoitteet: 

Hankkeen tavoitteena on selvittää 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yleisten 
kirjastojen e-aineistojen tämän hetkinen tilanne 
sekä lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan 
yhteistä eKirjastoa koko alueelle.

Alueen yleisiä kirjastoja kannustetaan tukemaan 
lukemaan innostamista myös e-aineistojen kautta 
ja järjestämään asukkaille myös digitaalisia 
palveluita. Näin taataan kaikille asukkaille, 
asuinkunnasta riippumatta, tasavertaiset e-
aineistopalvelut.

Hankkeen tavoitteena on myös luoda 
aktiivista yhteistyötä ja lisätä keskustelukulttuuria 
maakunnan kirjastojen välille.



Lähtötilanne

- Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella on 38 kuntaa, joista 37 
järjestää kirjastopalveluja

- Neljä kimppaa – OUTI, Tiekkö, Kiri ja Kainet

- Lisäksi kaksi kirjastoa, jotka eivät kuulu kimppoihin 

- Käytössä joko Koha- tai Axiell Aurora kirjastojärjestelmä ja Finna- tai 
Axiell Arena verkkokirjasto

- Käytössä 13 eri e-palvelua, jotka käytössä vaihtelevasti

- E-aineistokulut vaihtelivat vuonna 2017 0 eurosta n. 50 000 euroon

- Keskimäärin kulut olivat 0,20 €/asukas

- Pienemmillä kunnilla vaikeuksia tuottaa e-aineistopalveluita asukkaille

- Moni kirjaston käyttäjä omistaa toisen kunnan kirjastokortin 
pelkästään eri kunnasta saatavien e-aineistojen vuoksi

38 kuntaa

4 kimppaa

2 kimppaan 
kuulumatonta 
kirjastoa

noin puoli 
miljoonaa 
asukasta



Hankkeen aikana toteutetut 

toimenpiteet
- Järjestettiin keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia alueella (kimppojen 

tapaamiset, tapahtumat, etätapaamiset, kirjastonjohtajien 

verkostoitumispäivät jne.)

- Neuvoteltiin mihin summaan (€/asukas/vuosi) jokainen kirjasto voi 

sitoutua

- Neuvoteltiin palveluntarjoajien kanssa palveluiden hinnat (Kuntahankinnat, 

FinElib, yksittäiset palveluntarjoajat)

- Summaan sopivat palvelut valittiin hankkeen ohjausryhmässä, jatkossa 

palvelut valitsee Ake suunnitteluryhmä.

- Kirjastot sitoutuvat yhteiseen pakettiin, sopimukseen ja yhteisiin 

käytänteisiin (hankinta, kokoelmapolitiikka, käyttöperiaatteet, vuosittainen 

aineistojen uusiminen, vuosittainen korotus)

- Kartoitettiin vaihtoehdot ja otettiin käyttöön yhteinen alusta eKirjastolle.

- Koulutettiin kirjastojen henkilökunta e-aineistojen käytössä sekä erilaisten 

lukulaitteiden ja ohjelmistojen käytössä alueilla ja etänä (osaamisen 

kartoittaminen kyselyllä). Käytössä myös opetusvideot 

itseopiskelumateriaalina

- Koulutetaan kirjastojen henkilökunta opastamaan ja markkinoimaan 

eKirjaston palveluita asiakkaille

- Markkinoidaan yhteisesti uutta eKirjastoa kaikissa alueen kirjastoissa

Neuvottelut

Sopimukset

Keskitetty 

valinta

Alusta

Koulutus

Markkinointi



Finna yhteisten e-aineistojen 

alustana

• Huomioitu saavutettavuus ja helppokäyttöisyys

• helppo muokata ja päivittää

• Kirjastot, joilla ei ole omaa Finnaa, voivat lisätä yhteisen Finna-alustan tai yksittäisten 

e-aineistopalveluiden linkit omalle sivulleen

• Finnaa käyttävät kirjastot voivat lisätä yhteisen alustan sisällöt omaan Finnaansa ja he 

saavat Oulun kaupunginkirjastolta päivitykset sisältöjen muuttuessa

-> Tulevaisuudessa kaikilla kirjastoilla on käytössä Finna

• Oulun kaupunginkirjasto hoitaa sivun päivityksen

eKirjasto

https://outi.finna.fi/Content/ekirjasto




Haasteet

- Usean toimijan kanssa asioista sopiminen

- Sopimusneuvottelut palveluntarjoajien kanssa

- Aikataulussa pysyminen

- Aikaerot

- Rajapintojen rakentamiset (REST, SIP2, Ezproxy, 

tunneloinnit jne.)

- Yllättävät kulut



eKirjasto julkaistiin

8.2.2019

250 työntekijää 

koulutettu. 

Jatkokoulutuksia 

luvassa.

Markkinointi 
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toimintakulttuurin 
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Ellibs tilastot 2019
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Overdrive tilastot 2019

0

50

100

150

200

250

300

350

400

tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

OverDrive

OverDrive checkouts OverDrive unique users OverDrive all holds OverDrive kokoelman koko



Kiitokset!

https://kirjastossatavataan.fi/

Heidi Karhu

heidi.karhu@ouka.fi


