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E-aineistot

• Keväällä/kesällä pilotoitiin Public Library Video Online –palvelua
• Palvelua testasi testiryhmä, jossa osallistujia ympäri Suomea
• Testiryhmän palautteen perusteella neuvotteluja palvelun

hankinnasta ei aloiteta
• Tarkempi raportti saatavissa pyydettäessä



Kansainväliset asiat: NAPLE ja IFLA

• Naplen kokous pidetty toukokuussa Aarhusissa
• Kokoukseen lähetetty Suomen tilanteesta diaesitys
• Kokouksen pöytäkirja ja esityksiä saatavilla NAPLEn sivustoilla
• IFLA on tehnyt e-kirjakyselyn huhtikuussa, tuloksia odotetaan
• Hinnat, myyntialueet yms.

http://naple.mcu.es/meetings/list?tid=601


Valtakunnalliset yhteiset kokoelmat

• Valtakunnallinen yhteinen e-aineistokokoelma: pilotti suunnitteilla
keväälle 2018

• Kustantajien mukaan saaminen
• Lisenssimallien kehittäminen
• Kustannusten jakaminen?



RDA-Toolkit

• Konsortioalennus vähintään 10 %
• Tilauskausi vaihtumassa marraskuussa, vuoden kerrallaan
• Tilaukset pyritään saamaan samalle tilauskaudelle
• Sopimukseen voi liittyä ilmoittautumalla Aino Ketoselle
• Tällä hetkellä mukana: Helmet, Piki, Ratamo, Vaasa, HELLE, Kokkola,

Kannus, Kaustinen, Toholampi, VAARA, Kuopio, Oulu, Turku, Kerava ja
Tuusula yhteensä 56 lisenssiä



Ajankohtaista kilpailutuksista



E-lainausalustan hankkimiseen liittyvä kysely

• Toteutetaan loka-marraskuussa
• Kartoitetaan kirjastojen tarpeita, työtapoja, resursseja liittyen e-

aineistojen hankintaan
• Kysytään myös kirjastojen suhtautumista yhteiseen valtakunnalliseen

e-kirjakokoelmaan
• Lähetetään konsortion nimeämille yhteyshenkilöille



Kilpailutukset KL-Kuntahankinnat

• Painettujen lehtien sopimus purettu, uusi välittäjä LM Tietopalvelut
• Zinio-sopimus päättyy 2018 loppuun
• e-aineiston lainausalusta kilpailutus
• Tietopyyntö kotimaiset e-lehdet?
• Kuvapankki kilpailutus ei toteudu



Koko kansa lukee 2018

• Kampanja-aika helmikuussa 2018
• Lukemista kaiken ikäisille, suomeksi ja ruotsiksi
• Yhteensä 6 kirjaa
• Rajoittamaton käyttö kampanjan aikana lainatuille teoksille
• Kampanjan suunnittelu alkamassa: markkinointi tulee painottumaan

aiempaa enemmän someen ja verkkoon



Koko kansa lukee kirjat 2018

• Pettersson, Lars: Kaamosmurhat
• Parvela, Timo & Sortland, Björn: Kepler 62: Kutsu
• Noronen, Paula: Taglia ja Telle: tehtävä kauppakeskuksessa
• Westö, Kjell: Hägring 38
• Strömman, Nora: Det är du, inte jag
• Klingenberg, Malin & Vikström Eklöv, Joanna: Den fantastiske Alfredo



Konsortion jäsentilanne

• Jäseninä 222 kuntaa
• 66 manner-Suomen kuntaa puuttuu (ja Ahvenanmaan kunnat)
• Pääasiassa puuttuvat kunnat ovat alle 10 000 asukkaan kuntia


