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Tutkimus pohtii kirjan sähköistymiseen ja Harri Heikkilä 
sähkökirjan valtavirtaistumiseen liittyviä 
ongelmia – ja  luo niihin myös ratkaisuja. 

Sisällön teoreettisessa osuudessa teknologinen konstruktio-
nismi yhdistetään diffuusioteorioihin ja alustatutkimukseen. 
Näkökulma korostaa teknologian muokkautumisen ehdolli-
suutta, dialogisuutta ja epälineaarisuutta. Teknologia on 
ihmisten luomus. Tämän vuoksi sen kehitystä ei ohjaa vain 
teknologia itse, vaan ratkaisevaa on myös vuoropuhelu 
käyttäjäryhmien kanssa. Käyttäjät hyväksyvät tai hylkäävät 
innovaation ja muokkaavat sitä valinnoillaan, joita rajaa 
teknologisen kehityksen aste. 

Teknologian valtavirtaistuminen edellyttää innovaation 
vakiintumista johonkin muotoon. Tällä hetkellä keskustelu 
siitä, millä tavalla painetun kirjan perinne kohtaa internetin 
on vielä kesken. Valtavirtaistumisen muistakin edellytyksistä 
on toteutunut vain osia ja nekin paikallisesti. 

Tutkimukseen sisältyy ensimmäinen laajamittainen sähkö-
kirjatutkimuksen katsaus suomeksi ja sähkökirjan kehityksen 
analyysi. Tätä analyysia tukevat asiantuntijoiden haastattelut. 

Sähkökirjan käyttäjäryhmien muuttumiseen ei ole aikaisem-
min kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka tämä on olennai-
nen osa teknologian muokkautumista, koska eri käyttäjä-
ryhmät omaavat erilaiset tarpeet. Tuloksena tutkimus esittää 
myös mahdollisen ratkaisumallin, löydösten perusteella 
mallinnetun kokeellisen sähkökirjakonseptin, joka on samal-
la osa keskustelua sähkökirjan tulevasta muodosta. 

TÄMÄ 
EI OLE 
KIRJA 
Sähkökirjan 
valtavirtaistumisen 
haasteet 



1. Taustatutkimus 



            

 

 

Tietojen päivitys 
TAUSTALLA NEXT MEDIAN (2010–2015) TESTAUKSET JA RAPORTIT 

Aktiivinen lainaaja on yli 60 vuotias paljon lukeva nainen, sama ryhmä erottui 
testeissä varovaisella teknologia-asenteella. Käytön teki vaikeaksi erityisesti hankala 
digitaalisten tekijänoikeuksien suojaus (DRM) ladattavissa kirjoissa. Tätä ongelmaa on 
pyrittiin ohittamaan lukemalla kirjaa selaimella, johon syötetään järjestelmästä pieni 
osia kerralla. Tämä taas ei tarjonnut aivan ladattavan kirjan kaltaista käyttökokemusta. 
Uusi tutkimus aloitettiin syksyllä käymällä läpi aiemmat  ja päivittämällä tiedot uusilla 
julkaisuilla ja seminaarivideoilla. Otettiin myös yhteyttä alan tutkijoihin, Maurizio 
Vivarelli Italiasta  ja Jose Antonio Cordón Garcíaan Espanjasta kertoivat mm. uusista 
DRM-ratkaisuista, app-kehityksestä ja hankkeista. 







Big picture 
KINDLEN ILMESTYMINEN OLI RATKAISEVA TEKIJÄ; MIKSI? 
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Sähkökirjojen tukkumyynti Yhdysvalloissa 2002–2009 (milj. $) Thompsonin (2010, s. 320) mukaan.
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 Sähkökirjojen myyntitulot 2008–2013 Yhdysvalloissa (milj. $) AAP & BISG:n (2014, s. 24) mukaan. 



 

       

Sähkömustelaite 
ratkaisi keskeisiä ongelmia. 
LIIKUTELTAVUUS, ITSENÄINEN KÄYTTÖAIKA, SILMÄYSTÄVÄLLINEN NÄYTTÖ 



 
            

Ja Kindle ratkaisi lisää… 
VALIKOIMAN LAAJUUS, SUORAOSTO JA “FLAT DESIGN” 





ENEMMISTÖ ARVOSTAA KÄYTÄNNÖN HYÖTYJÄ 
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Chapter I

Tutkimuksen pohjalta 
RAKENNETTU OPTIMAALINEN SÄHKÖKIRJA 

are now just family 
warn you, if you don't 

still try to defend the 
that Antichrist – I 

nothing more 

do you 
and tell me all 

he speaker was the 
maid of honor and 

With these 
a man of high 

was "rst to arrive at her 
reception. Anna Pávlovna had had a cough for some days. 
She was, as she said, suffering from la grippe; grippe being 
then a new word in St. Petersburg, used only by the elite. 

All her invitations without exception, written in 
French, and delivered by a scarlet-liveried footman that 
morning, ran as follows: 

‘If you have nothing better to do, Count (or Prince), and 
if the prospect of spending an evening with a poor invalid 
is not too terrible, I shall be very charmed to see you 
tonight between 7 and 10 – Annette Schérer.’ 

‘Heavens! what a virulent attack!’ replied the prince, 
not in the least disconcerted by this reception. He had 

3 

LIBRARY TOC VIEW

Leo Tolstoy:
WAR AND PEACE

55 %

Franz Kafka:
THE TRIAL

12 %

F. Scott Fizberald:
THE LAST TYCOON

100 %

George Orwell:
1984

90 %
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MOBY DICK

75 %

Ernest Hemmingway:
MEN WITHOUT WO...

0 %

just entered, wearing an embroidered court uniform, knee 
breeches, and shoes, and had stars on his breast and a 
serene expression on his !at face. He spoke in that re"ned 
French in which our grandfathers not only spoke but 
thought, and with the gentle, patronizing intonation natu-
ral to a man of importance who had grown old in society 
and at court. He went up to Anna Pávlovna, kissed her 
hand, presenting to her his bald, scented, and shining 
head, and complacently seated himself on the sofa. 

‘First of all, dear friend, tell me how you are. Set your 
friend's mind at rest,’ said he without altering his tone, 
beneath the politeness and affected sympathy of which 
indifference and even irony could be discerned. 

‘Can one be well while suffering morally? Can one be 
calm in times like these if one has any feeling?’ said Anna 
Pávlovna. "You are staying the whole evening, I hope?’ 

‘And the fete at the English ambassador's? Today is 
Wednesday. I must put in an appearance there,’ said the 
prince. ‘My daughter is coming for me to take me there.’ 

‘I thought today's fete had been canceled. I confess all 
these festivities and "reworks are becoming wearisome.’ 

‘If they had known that you wished it, the entertain-
ment would have been put off,’ said the prince, who, like 
a wound-up clock, by force of habit said things he did not 
even wish to be believed. 

‘Don't tease! Well, and what has been decided about 
Novosíltsev's dispatch? You know everything.’ 

‘What can one say about it?" replied the prince in a cold, 
listless tone.
 ‘What has been decided? They have decided that Buon-
aparte has burnt his boats, and I believe that we are ready 
to burn ours.’ 

Prince Vasíli always spoke languidly, like an actor 
repeating a stale part. Anna Pávlovna Schérer on the 
contrary, despite her forty years, over!owed with anima-

4–5 



     

  
   

  
    

  
     

  
    

 
  

 
 

    
   

    
 

      
    

 
  

     
 

   
       

   
 

  
  

  
 

  
   

   
      

�    
  

   
     

     

   
     

  
  

   
      

    
  

  
   

   
  

  
     

   
  

      
    
 

    
     

    
 

  
   

 

di
fo
er 
th

at 
w
go

r
in

b
u
pr
a
hi
ge

hi
a
of 
w
o
Gr
h
"G
pl
a

hi
p
ba
o

Tutkimuksen pohjalta 
RAKENNETTU OPTIMAALINEN SÄHKÖKIRJA 

d in fact, apart from excessive sleepiness after sleeping 
r so long, feel completely well and even felt much hungri-

than usual. He was still hurriedly thinking all this 
rough, unable to decide to get out of the bed, when the 

clock struck quarter to seven. There was a cautious knock 
the door near his head. "Gregor", somebody called - it 

as his mother - "it's quarter to seven. Didn't you want to 
somewhere?" That gentle voice! Gregor was shocked 

when he heard his own voice answering, it could hardly be 
ecognised as the voice he had had before. As if from deep 

side him, there was a painful and uncontrollable squeak-
ing mixed in with it, the words could be made out at !rst 

ut then there was a sort of echo which made them 
nclear, leaving the hearer unsure whether he had heard 
operly or not. Gregor had wanted to give a full answer 

nd explain everything, but in the circumstances contented 
mself with saying: "Yes, mother, yes, thank-you, I'm 
tting up now." The change in Gregor's voice probably 

could not be noticed outside through the wooden door, as 
s mother was satis!ed with this explanation and shuf"ed 

way. But this short conversation made the other members 
the family aware that Gregor, against their expectations 

as still at home, and soon his father came knocking at 
ne of the side doors, gently, but with his !st. "Gregor, 
egor", he called, "what's wrong?" And after a short while 

e called again with a warning deepness in his voice: 
regor! Gregor!" At the other side door his sister came 
aintively: "Gregor? Aren't you well? Do you need 

nything?" Gregor answered to both sides: "I'm ready, 
now", making an effort to remove all the strangeness from 

s voice by enunciating very carefully and putting long 
auses between each, individual word. His father went 
ck to his breakfast, but his sister whispered: "Gregor, 

pen the door, I beg of you." Gregor, however, had no 

because the boss is hard of hearing. Well, there's still 
some hope; once I've got the money together to pay off 
my parents' debt to him - another !ve or six years I 
suppose - that's de!nitely what I'll do. That's when I'll 
make the big change. First of all though, I've got to get up, 
my train leaves at !ve." 

And he looked over at the alarm clock, ticking on the 
chest of drawers. "God in Heaven!" he thought. It was 
half past six and the hands were quietly moving 
forwards, it was even later than half past, more like quar-
ter to seven. Had the alarm clock not rung? He could see 
from the bed that it had been set for four o'clock as it 
should have been; it certainly must have rung. Yes, but 
was it possible to quietly sleep through that furniture-rat-
tling noise? True, he had not slept peacefully, but proba-
bly all the more deeply because of that. What should he 
do now? The next train went at seven; if he were to catch 
that he would have to rush like mad and the collection of 
samples was still not packed, and he did not at all feel 
particularly fresh and lively. And even if he did catch the 
train he would not avoid his boss's anger as the of!ce 
assistant would have been there to see the !ve o'clock 
train go, he would have put in his report about Gregor's 
not being there a long time ago. The of!ce assistant was 
the boss's man, spineless, and with no understanding. 
What about if he reported sick? But that would be 
extremely strained and suspicious as in !fteen years of 
service Gregor had never once yet been ill. His boss 
would certainly come round with the doctor from the 
medical insurance company, accuse his parents of having 
a lazy son, and accept the doctor's recommendation not 
to make any claim as the doctor believed that no-one was 
ever ill but that many were workshy. And what's more, 
would he have been entirely wrong in this case? Gregor 

4-5 5-6 
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Tutkimuksen pohjalta 
RAKENNETTU OPTIMAALINEN SÄHKÖKIRJA 

‘ , , so Genoa and Lucca are now just family 
estates of the Buonapartes. But I warn you, if you don't 
tell me that this means war, if you still try to defend the 
infamies and horrors perpetrated by that Antichrist – I 
really believe he is Antichrist – I will have nothing more 
to do with you and you are no longer my friend, no longer 
my “faithful slave”, as you call yourself! But how do you 
do? I see I have frightened you—sit down and tell me all 
the news.’ 

It was in July, 1805, and the speaker was the 
well-known Anna Pávlovna Schérer, maid of honor and 
favorite of the Empress Márya Fëdorovna. With these 
words she greeted Prince Vasíli Kurágin, a man of high 
rank and importance, who was the "rst to arrive at her 
reception. Anna Pávlovna had had a cough for some days. 
She was, as she said, suffering from la grippe; grippe being 
then a new word in St. Petersburg, used only by the elite. 

All her invitations without exception, written in 
French, and delivered by a scarlet-liveried footman that 
morning, ran as follows: 

‘If you have nothing better to do, Count (or Prince), and 
if the prospect of spending an evening with a poor invalid 
is not too terrible, I shall be very charmed to see you 
tonight between 7 and 10 – Annette Schérer.’ 

‘Heavens! what a virulent attack!’ replied the prince, 
not in the least disconcerted by this reception. He had 

BOOK THREE 

Chapter I 

3 

just entered, wearing an embroidered court uniform, knee 
breeches, and shoes, and had stars on his breast and a 
serene expression on his !at face. He spoke in that re"ned 
French in which our grandfathers not only spoke but 
thought, and with the gentle, patronizing intonation natu-
ral to a man of importance who had grown old in society 
and at court. He went up to Anna Pávlovna, kissed her 
hand, presenting to her his bald, scented, and shining 
head, and complacently seated himself on the sofa. 

‘First of all, dear friend, tell me how you are. Set your 
friend's mind at rest,’ said he without altering his tone, 
beneath the politeness and affected sympathy of which 
indifference and even irony could be discerned. 

‘Can one be well while suffering morally? Can one be 
calm in times like these if one has any feeling?’ said Anna 
Pávlovna. "You are staying the whole evening, I hope?’ 

‘And the fete at the English ambassador's? Today is 
Wednesday. I must put in an appearance there,’ said the 
prince. ‘My daughter is coming for me to take me there.’ 

‘I thought today's fete had been canceled. I confess all 
these festivities and "reworks are becoming wearisome.’ 

‘If they had known that you wished it, the entertain-
ment would have been put off,’ said the prince, who, like 
a wound-up clock, by force of habit said things he did not 
even wish to be believed. 

‘Don't tease! Well, and what has been decided about 
Novosíltsev's dispatch? You know everything.’ 

‘What can one say about it?" replied the prince in a cold, 
listless tone.
 ‘What has been decided? They have decided that Buon-
aparte has burnt his boats, and I believe that we are ready 
to burn ours.’ 

Prince Vasíli always spoke languidly, like an actor 
repeating a stale part. Anna Pávlovna Schérer on the 
contrary, despite her forty years, over!owed with anima-

4–5 





 

 
   

 
 

 
 

 

Miten eteenpäin? 
MENESTYKSEN EHDOT 

Lukupalvelun tulisi 
• olla DRM:ltään läpinäkyvä (Hard DRM tyyppiä ADEPT on liian vaikea) 
• kätkeä kaikki hallinnointien taustajärjestelmät käyttäjältä 
• näyttää yksi ja sama käyttöliittymä kaikelle 
• taata kustantajan edut (kappalelainausmalli) 
• tarjota tarpeeksi laaja valikoima 
• mahdollistaa lisäetuja verrattuna painettuun kirjaan 



 

 
 

YLI SATA KÄYTETÄVYYSTESTIÄ 2010–2014 

Motto 

Ratkaisumalli 1: 
• Kirja selaimessa 



 
 

Ratkaisumalli 1: 
• Kirja selaimessa 

Miten eteenpäin? 
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Miten eteenpäin? 



 
 

 
 

 
 

 

Yhteenveto testeistä 

Ratkaisumalli 2: 

Vä
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m
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to Palveluntarjoaja 1 • Dedikoitu appi alypuhelimessa tai tabletissa 
• Väliohjelmisto ja rajapinta Palveluntarjoaja 2 
• Kappalekohtainen lainausmalli Luku/kuunteluappi Palveluntarjoaja 3 

Palveluntarjoaja 4 

• Plussana hyvä käyttökokemus ja DRM-ratkaisu, joka kelpaa kustantajille 
• Miinuksena perinteisen tietokoneen syrjään jääminen, 

mutta toisaalta: on oletettavissa että tulevaisuus on yhä enemmän mobiilin 



         

 
 

 
 

 

 

 

Mahdollisuus? 
Homepage
https://librarysimplified.org 
Presentation: 
https://www.journalofelectronicpublishing.org/images/3336451.0018.125-0000001.pdf 
Summary:
https://www.lyrasis.org/programs/Pages/library-simplified.aspx 

LIBARARY SIMPLIFIED – ONNISTUNUT VAI EI? 

Library Simplified on rajapinta, joka mahdollistaa sähköisten sisältöjen hallinnoinnin eri tavalla lisensoiduista lähteistä, kuten Overdrivesta. 

Simply E on mobiiliohjelmisto (iOS ja Android -alustoille), jolla kirjaston asiakkaalla on mahdollista kolmella napautuksella päästä käyttämään sisältöä, joka voi 
olla sähkökirja tai äänikirja tai lehti. 

Simply E ja Library Simplified toimivat siis yhdessä niin että kokemuksesta tulee läpinäkyvä, eikä kirjaston brandi hajoa. Samasta apista selataan kokoelmaa ja 
lainataan. Simply E tarjoaa lukijan kaikelle sisällölle mitä Library Simplified hallinnoi eri lähteistä. 

https://librarysimplified.org/
https://www.journalofelectronicpublishing.org/images/3336451.0018.125-0000001.pdf
https://www.lyrasis.org/programs/Pages/library-simplified.aspx
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Selvitttävää… Paris Salon de Livre 2016 
eREADING-TISKI MISSÄ MENNÄÄN VANHOJEN KONTAKTIEN KANSSA? 

Sain Blaukovitchilta (vas.) luvan 
ottaa kuvan backendin hallinta-
järjestelmästä, siinä näkyy yhden 

RANSKALAISIA KIRJOJA 20 000:n vuosivauh-
dilla digitoivan FeniXX-yrityksen johtaja Re-
gis Habert kertoi tavoitteena olevan kaikkien 
sellaisten ranskankielisten 1900-luvulla jul-
kaistujen kirjojen uudelleen julkaisu, joita ei 
ole enää saatavissa kaupallisesti. Kun ihmet-
telin kuinka kustantajien kesken on saatu ai-
kaan konsensus, Regis kertoi 2012 säädetyn 
tekijänoikeuslain muutoksen mahdollista-
neen hankkeen. Siinä luotiin kansalliskir-
jaston hallinnoima ReLire-julkaisurekisteri, 
josta kustantaja voi kyllä vetää eri pyynnöstä 
nimikkeitä pois, mutta lähtökohtaisesti kaik-
ki rekisterin kirjat tuodaan saataville ilman 
DRM:ää ePUB 3 ja PDF-muodoissa. FeniXX 
rakentaa tiedoston niin, että se on alaspäin 
yhteensopiva ePUB 2.1:n kanssa, mikä mah-
dollistaa käytän vanhemmissa lukulaittessa. 

Kirjoja jaellaan mm. kirjastojen kautta ja 
ne ovat myös ulkomaisten kirjastojen saa-
tavilla. Regis kertoi olevansa kiinnostunut 
esittelemään asiaa, jos Suomessa ilmenee 
kiinnostusta. Lue ja lue uudelleen (Lire et re-
lire) on hankkeen slogan. 

DENUVO-OHJELMISTOTALO on kehittänyt 
avoimen koodin Marlin-suojausohjelmasta 
kilpailijan Adoben DRM:lle soveltamalla sitä 
e-kirjoihin. Projekti on tehty Sonylle, joka 
markkinoi sitä nimellä DADC. Lyhyesti idea 
on, että kustantaja tai julkaisija voi hallinnoi-
da omia nimikkeitään omalla palvelimellaan, 
sillä purkukoodi ja kryptattu kirjatiedosto 
yhdistyvät vasta lukijan laitteessa lukuohjel-
massa. Ei tarvita rekisteröintiä eikä lataus-
linkkejä, joissa kirja salataan Adobe Content 
Serverin tapaan ulkoisella palvelimella han-
kintatilanteessa. DADC mahdollistaa myös 
kirjan lainaamisen asiakkaalta toiselle. De-
nuovon johtaja Reinhard Blaukovitch vihjasi 
NYC:n kaupunginkirjast julkista pian 



Selvitettävää… 
MISSÄ MENNÄÄN VANHOJEN KONTAKTIEN KANSSA? ITALIA, ESPANJA, USA… 



KIINNOSTAVIA 

Selvittävää… 

HTTPS://LIBRARYSIMPLIFIED.ORG 
HTTPS://WWW.MIDWESTTAPE.COM/STORY 

https://www.midwesttape.com/story
https://librarysimplified.org


 

 
 

 

Research questions 
TWO QUESTIONS 

1. ECOSYSTEM POV What kind of techincal design would be the 
most beneficial for the library ecosystem (DRM, APP, BROWSER)? 

2. BENCHMARKING POV What digital apps are available for 
libraries in Scandinavia, Europe and USA and how to benchmark 
them? Assessment of the the chosen. 



 
 

     

 
 

 

 

  

 

 

 

Service design 
CONTACTING RESEARCH NETWORK 

Nubeteca 

Professor Jose Antonio Cordón García 
Catedrático de Bibliografía. Universidad de Salamanca 

(GIR) E-LECTRA: grupo de investigación sobre Lectura, Edición Digital, Transferencia y Evaluación de 
la Información Científica. (http://diarium.usal.es/electra/). Instituto de Estudios Medievales, 
Renacentistas y de Humanidades Digitales (IEMYRhd)IEMYRhd) 

HTTP://WWW.NUBETECA.INFO/MINISITE/QUE_ES_NUBETECA.HTML 

MediaLibraryOnLine (MLOL) 
The Italian E-Lending Network 

HTTPS://WWW.DEGRUYTER.COM/VIEW/ 

JOURNALS/BFUP/39/3/ARTICLE-P358.XML 

Professor Maurizio Vivarelli 
Professore ordinario di Bibliografia e Biblioteconomia 

Presidente del CdS in Scienze del libro, del documento, del patrimonio culturale 

Dipartimento di Studi storici - Palazzo Nuovo, Via S. Ottavio 20 - Stanza 3.100 

https://unito.webex.com/meet/maurizio.vivarelli 

http://www.dipstudistorici.unito.it/do/home.pl 

HTTPS://WWW.EDRLAB.ORG 

NOVEL DRM WITH ERDLAB / READIUM (LCP) 

http://diarium.usal.es/electra/
https://unito.webex.com/meet/maurizio.vivarelli
http://www.dipstudistorici.unito.it/do/home.pl
HTTPS://WWW.EDRLAB.ORG
HTTPS://WWW.DEGRUYTER.COM/VIEW
HTTP://WWW.NUBETECA.INFO/MINISITE/QUE_ES_NUBETECA.HTML


 
 

2. Alustaselivitys 
2.1 Benchmarking 

2.2 Testaus 



 

    
     

 

 

Tutkimuskysymyket 
KAKSI KYSYMYSTÄ 

1. EKOSYSTEEMIN NÄKÖKULMA Minkälaiset tekniset ratkaisut sopisivat 
yleiselle kirjastolle ja ratkaisisivat tunnetut ongelmat (DRM, LADATTAVA KIRJA–SELAIN)? 

2. VERTAILUNÄKÖKULMA (Benchmarking) Minkälaisia digitaalisia 
mobiiliohjelmistoja on tarjolla kirjastoille Skandinaviassa, Euroopassa, USA:ssa – ja 
kuinka vertailla niitä. Miten edelleen arvioida parhaimpia? 



                 

  

 

                       

  
 

Palvelumuotoilu 
APP + WEB -YHDISTELMÄ RATKAISEE PARHAITEN DRM- JA EI-LINEAARISEN SISÄLLÖN ONGELMAT 

Natiivi appi Selain 

Native app in 
mobile device 

Reflowable text for linear content 

DRM by native app M
ID

D
LE

W
AR

E Content provider 1 
Content provider  2 
Content provider  3 
Content provider  4 

Browser 
in desktop 
Fixed lay-out content for 
tabular (non-linear) content 

DRM by cache and sandwich 

“S
AN

D
W

IC
H

 P
D

F”

Content provider 1 
Content provider  2 
Content provider  3 
Content provider  4 

Sandwich combines picture of page and 
searchable text behdind it 

TABULATED CONTENT MEANS NON-LINEAR CONTENT WITH CAPTIONS, PICTURES AND HEADLINES ETC, : Vandendorpe, Christian. From Papyrus to Hypertext. Urbana-Champaign: Illinois UP, 2009. Print. 



     

 

 

 

 

Benchmarking 
OLEMASSA OLEVIEN ALUSTOJEN ETSINTÄ, ARVIOINTI JA KARSINTA 

• Arvioinnissa käytiin lävitse 27 kirjastojen sähköisen lukemisen palvelua, 
joista relevanteimmat otettiin lähempään tarkasteluun. 

• Otanta suoritettiin hakemalla järjestelmällisesti eri maiden kirjastojen 
julkisista sivustoista tarjolla olevia palveluja, etsimällä kirjastojen 
mobiliappeja sovelluskaupoista, kysymällä suosituksia eurooppalaisilta 
tutkijoilta sekä kirjastoalan kv-seminaariaineistoja läpikäymällä. 

• Metodologia esitetään kahdessa seuraavassa englanninkielisessä 
slidessä. 

• Rajoitukset: vertailua voidaan pitää vain suuntaa-antavana, sillä 
tasapuolinen analyysi ei ollut mahdollista, koska kaikissa palveluissa ei 
ollut demotilaa ja päätelmiä jouduttiin rakentamaan osin 
ruutukaappausten ja kuvausten perusteella. 

• Arvioinnin suoritti TaT, VTM Harri Heikkilä ajalla 12.2020–02.2021 



               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

Benchmarking 
METHOD FOR QUANTIFYING UX: COMPLYING WITH “12 COMMANDS OF UX/UI DESIGN IN APPS ON MOBILE DEVICES” 

Good practicies in mobile UX 

1. Use type size, weight and colour for clear information hierarchy 

2. Make buttons look like buttons, and vice versa 

3. Make interactive areas finger-sized and position them for easy reach 

4. Create consistency in icons and in everything 

5. Do not use mysterious or bizarre icons 

6. Strive to the simple beauty 60% 7. Write for human beings – use clear label texts 

8. Display main content directly 

9. Build on existing, familiar metaphors 

10. Do not hide essential things behind Hamburger-menu 

11. Allow user to find “home” easily and to move naturally around UI with a 
heightened sense of place 

12. Remember accessibility standards, like contrast ratios and text size 

Model based on work done in Aalto University and in LAB University of Applied Sciences • Institute of Design and Fine Arts by Harri Heikkilä 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Benchmarking 
METHOD FOR QUANTIFYING UX: FUNCTIONALITIES IN READING UI 

Possible functionalities 

ABILITY TO 

1. Change point size 

2. Change font 40% 3. Change marginals Navigation aid: The Bird eye view Change font and margins Change background color 

4. Change justification 

5. Highlight / Underline 

6. Note / Annotate 

7. See position via progress bar or comparable 

8. Share 

9. Navigation aides (for example: Bird eye -view or interactive progress bar) 

10. Use some social reading functionalities  (for example: see other peoples 
highlightnings) 

11. Use dictionary 

12. Use memory aids (like Flash cards) 

13. Use constructional functionalities (Like X-ray) 
Interactive progress bar Note Constructional fuctionalities 

Model based on work done in Aalto University and in LAB University of Applied Sciences • Institute of Design and Fine Arts by Harri Heikkilä 



Benchmarking 

      

     FORMULA OF QUANTIFYING THE ASSESSMENT 

⅗ (60%)+ ⅕(40%)˜ ⅖ 



 

 

 
 

 

 

Benchmarking 
BORROWBOX  •  LUKU- JA KUUNTELUAPPI PAREMMASTA PÄÄSTÄ 

UX ⅘ 
• Tukee kymmeniä englanninkielisiä kirjastoja. 
• Kilpailee Englannissa Overdriven kanssa, 

käytössä myös, Australiassa ja Uudessa 
Seelannissa. 

• Äänikirjatustainen yritys. 
• Käyttöliittymästä täydet pisteet. 

HTTPS://WWW.BORROWBOX.COM 

https://librarysimplified.org


 
 

 
 

   

 

Bookbites 
BOOKBITES• TANSKALAINEN YLIOPISTO-SPIN-OFF 

UX 4/5 
• Ainoita tarkastelluista appeista, jossa on omaa 

innovatiivista kehitystä sähköisen lukemisen 
käyttöliittymässä, mm. kirjan selailu ja 
navigointi hyvin mietittyjä. 

• Käytössä Norjassa ja Tanskassa. 
• Nykyinen oppikirjaorientaatio laski arvosanaa. 
• Uusi versio tulossa keväällä, tekijöillä 

halukkuutta yhteistyöhän ja 
yhteiskehittämiseen. 

HTTPS://BOOKBITES.COM 

https://www.midwesttape.com/story
https://librarysimplified.org
HTTPS://BOOKBITES.COM


   

 
 

 
 

 

 

Benchmarking 
LIBBY  •  MARKKINAJOHTAJAN UUSI PALVELU 

UX ⅘ 
• Selkeästi laadukkaampi käyttökokemus kuin 

valmistajan (Overdrive) nimikkoappissa 
(Overdrive). 

• Navigointia kirjassa on mietitty. 
• Ohjaa hyvin käyttäjää. 

HTTPS://WWW.OVERDRIVE.COM/APPS/ 

https://www.midwesttape.com/story
https://librarysimplified.org
HTTPS://WWW.OVERDRIVE.COM/APPS


 

 

 

 

 

Benchmarking 
SIMPLYE  •  THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 

UX ⅘ 
• NYC:n kaupungin kirjaston ideoima Open 

Source -hanke. 
• Kunnianhimoinen, kirjastojen itsensä 

kehittämä sateenvarjoappi rakaisemaan 
kanavien entropiaongelmaa. 

• UX hyvällä tasolla, lukuohjelma hyvää 
keskitasoa. 

HTTPS://WWW.NYPL.ORG/BOOKS-MUSIC-MOVIES/ 

EBOOKCENTRAL/SIMPLYE 

https://librarysimplified.org
HTTPS://WWW.NYPL.ORG/BOOKS-MUSIC-MOVIES


 
   

 
   

 

 
 

 

 

Testaus 
BENCHMARKINGISTA KOKEILUUN 

• Kolmea parhaiten pärjännyttä ja 
kiinnostavinta ohjelmaa tarkasteltiin 
lähemmin. 

• BOOKBITES – Tanskassa ja Norjassa käytössä 
oleva kirjastoappi 

• BORROWBOX – englantilainen vaihtoehto 
Overdrivelle 

• LIBRARY SIMPLIFIED – NYC:n kirjastosta 
alkunsa saanut OpenSource -hanke, teimme 
tästä oman Android-version. 

Libby jätettiin arvioinnin ulkopuolelle, koska 
sisältötestausta ei saatu järjestymään ajoissa 
ja Suomessa jo käytössä olevana alustana 
siitä on jo taustatietoa. 



     
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Testaus 
BOOKBITES 

METODI JA TUTKIMUS 

• Kahdeksan koelukijaa, iältään 26–82, 
miehiä neljä, naisia viisi. Kuusi palauttanut 22.3. mennessä 

• Metodina luotain (lukupäiväkirja), haastattelu ja SUS-lomake. 

• Bookbites loi testiä varten oman Helsinki Test -kirjaston, kirjastokortteineen, 
jonne Otava ystävällisesti antoi käyttöömme uusia suomalaisia romaaneja 

• Lukutavoitteena oli 100 sivua, aikaa viikko 

TULOKSIA JA KESKUSTELUA 

• Käytön koettu helppous jakaantui iän mukaan 

• SUS-lomakkeessa tulos jakaantui samalla tavalla, vanhemmat pitivät 
huonompana, nuoret (T7, T4) ja keski-ikäiset (T6, T1 ja T4) parempana 

• Edistyneet toiminnallisuudet osin ongelmallisia. Navigointi ja lukuaika (a, b) jäivät 
osalta huomaamatta, jotkut (lukuapu c) eivät selvinneet lainkaan. 

• Vanhempi testaaja (T5) ei saanut kirjoja ensin lainkaan auki, hämmentyi 
lukuaika-datasta. 

• Kummatkin vanhemmat odottamaan (T5 ja T8) jäivät odottamaan lainassa 
olevan kirjan vapautumista, lainassa oleva sähkökirja ei ollut konseptina tuttu. 

• Kaivattiin vaakalukemista 

• -> Pohjoismainen yhteistyö ja palveluhalukkuus plussaa, mutta ohjelma saattaa 
vaatia opastusta vanhempien käyttäjien osalta 

a b c 



     
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Testaus 
BORROWBOX LIBRARY 

METODI JA TUTKIMUS 
• Kognitiivinen läpikäynti / Harri Heikkilä 

• Kaksi testaajaa (T1, ja T2) 

TULOKSIA JA KESKUSTELUA 
• Kirjautuminen, lukeminen sekä kuunteleminen miellyttävän 

helppoa 

• Testaajien mukaan vastaa täysin kaupallista, esim. Applen 
laatuluokan appia 

• Plussaa: älykello-ohjelma (b) 

• Alkuopastus (onboarding) tehty niin hyvin, 
että vähentää varmasti tukisoittoja, toisaalta, toista testaajaa 
yli tusina sivua perehdytystä ärytti. 

• Nopea 

• Ohjelman löytyminen hieman ongelmallista App Storessa: 
Borrowbox librarya ei löydy, tulee hakea nimellä Borrowbox, 
ja sitten osata valita Borrowbox library 

• -> Vaikuttaa solidilta tuotteelta, jossa mahdollinen tuen tarve 
vähäinen. Borrowbox on osoittanut kiinnostusta 
yhteistyöhän ja saattaisi olla ketterämpi 
kustannustehokkaampi yhteistyökumppani kuin 
markkinajohtaja. a 

c 

b 

b 



     
 

     

 

 

Testaus 
SIMPLY E 

METODI JA TUTKIMUS 
• Kognitiivinen läpikäynti / Harri Heikkilä 

TULOKSIA JA KESKUSTELUA 
• Tätä tutkimusta varten tehty beta-versio, ei 

vertailukelpoinen, testattu Androissa. 

• Perustoiminnot kohdallaan, puuttuu kuitenkin BorrowBoxin 
tasoinen huoliteltu ilme ja toiminnot. 



DRM-katsaus 



       

 

 

 

 

 

 

DRM-KATSAUS 
DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT – DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA 

• DRM (Digital Rights Management) on sähköisten sisältöjen suojaustapa, joka rajaa 
sähköisen teoksen käyttöä esimerkiksi tiettyyn laitteeseen, tietyksi ajanjaksoksi ja 
tietylle käyttäjätilille, tyypillisesti tiedoston tulostaminen, kopionti ja jakamaminen on 
estetty. 

• Yleisellä tasolla kyse on eri tekniikoista, joilla hallinnoidaan sitä, kuinka medialaitteen 
käyttäjä pystyy käyttämään suojattuja tiedostoja. Sovellusalueita ovat esimerkiksi 
tekijänoikeuden alaiset ohjelmistot, pelit, kirjat, musiikki ja elokuvat. Tekijän kannalta 
kyse on suojauksesta, käyttäjän kannalta rajoituksesta. Tavallaan on kyse käyttäjän ja 
tekijän tai kuluttajan ja yrityksen eriävistä intresseistä, joita on soviteltava. 

• Tekijänoikeuslaki suojaa oikeuksien haltijaa ja mahdollistaa suojauksen sekä vahvan 
suojauksen purun rangaistavuuden. EFFI on kritisoinut asiaa, mutta tekijänoikeuksilla 
on vankka perusta ja historia, kyse on toteutuksen ongelmallisuudesta sähköisenä 
aikana. 

Esimerkki: Julkaisija julkaisee kirjailijan teoksen sähköisesti ja haluaa varmistua, ettei kirja päädy maksuttomaan jakeluun käyttämällä esimeriksi 
Adoben suojaustekniikkaa. Käyttäjä lataa DRM-suojatun kirjan kirjakaupasta. DRM-suojaus sitoo kirjan lataavaan laitteeseen vaatimalla 
autentikoimaan eli valtuuttaman medialaitteen tähän tarkoitukseen. DRM estää häntä kopioimasta kirjaa ja siirtämästä kirjaa vapaasti laitteesta 
toiseen. 

WIMBORNE MINISTER CHAINED LIBRARY (PHOTOGRAPH BY DORSETFORYOU/FLICKR USER) 

https://librarysimplified.org
https://www.eff.org/issues/drm
https://www.flickr.com/photos/dorsetforyou/6876070751


 

 

 

 
 

         

DRM-KATSAUS 
DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN ERI TYYPIT 

DRM voidaa jakaa kahteen luokkaan, kovaan ja pehmeään 
DRM:ään. Kova DRM tyypillisesti sitoo teoksen johonkin laitteeseen 
ohjelmallisesti. Pehmeä DRM taas jättää ratkaisun käyttäjälle. Siinä 
kirja merkitään (näkyvästi ja/tai piilevästi) ostajalle ja tehdään se 
tiettäväksi. Tutkimusten mukaan tämä rajoittaa tehokkaasti laitonta 
käyttöä, käyttäjä ei halua jakaa omilla tunnistetiedoilla merkittyjä 
tuotteita luvattomasti. Pehmeää DRM:ksi kutsutaankin myös 
sosiaaliseksi DRM:si tai vesileimaamikseksi. 
DRM:t voidaan jakaa myös uudella tavalla, avoimiin ja 
suljettuihin standardeihin. Esimerkkejä täysin suljetuista 
standardeista ovat Amazonin AZW ja Apple Fair Play, ne ovat 
tarjolla vain valmistajan  omilla alustoilla, Adoben ADEPT ja Sonyn 
järjestelmä ovat myös suljettuja standardeina, mutta kaikkien 
saatavilla järjestelminä. Uutena kehityksenä on avoin standardi 
Readiumin Licenced Content Protection (LCP). 

ADOBE DRM SITOO KRIJAN YHTEEN TILIIN 

https://librarysimplified.org


 

 

 

          
   

DRM-KATSAUS 
DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA KIRJASTOSSA 

Kirjastoissa on käytössä karkeasti ottaen kolme erilaista sähköistä suojaustapaa. 
Yleisin on kova DRM (Yleensä ADOBE:n ratkaisuna, esitellään lähemmin jatkossa), 
toiseksi käytetyin lienee verkkolukemisessa suojaus välimuistin kautta (sisältöä 
siirretään selaimeen vähäinen määrä kerrallaan). Eräänlainen suojaus on myös 
laitteeseen sulkemeninen, on hankala kopipida teosta mobiililaitteesta. 
Aiemmissa kirjastoalan tutkimuksissa on listattu kirjastonkäyttäjiien 
turhautuneisuutta DRM:ään, käyttäjät  hämmentyvät sääntöviidakon edessä ja 
kokevat tulevansa kohdelluksi potentiaalisina sääntörikkojina. Suuri osa lainaajoista 
ei välttämättä ymmärrä koko käsitettä ja kuvittelevat sen olevan jonkinlainen 
lukuohjelma. DRM on myös myötäsyntyisessä ristiriidassa saavutettavuuden 
kanssa. 
NextMedian kirjastohankkeessakin käsiteltiin  asiaa ja havaintona oli, että kova 
DRM oli erityisesti vanhemmille ihmiselle jopa käyttöä estävä. Koneen 
autentikoiminen ja kirjan lataaminen lataamislinkkinä ja siirtäminen lukulaitteeseen 
tai lukeminen tietokoneella tiettyä DRM-ratkaisua tukevalla ohjelmistolla, joka 
käyttäjälle oli aiemmin tuntematon. 

PASTORINO (2015) LIGHTWEIGHT CONTENT PROTECTION (LCP) ALTERNATIVE TO THE 
VALUE DESTROYING ADOBE DRM 

https://librarysimplified.org
https://search.proquest.com/openview/9ab3ac9d216cf4b9f651fb013ff1909b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=37743
https://silo.tips/download/lightweight-content-protection-lcp-alternative-to-the-value-destroying-adobe-drm
https://www.dropbox.com/s/qo1j39kbdv432a2/D1.3.7.1_eReading_eBooks%20for%20public%20libraries_Sahkokirjoja%20yleisiin%20kirjastoihin%202013.pdf?dl=0
https://silo.tips/download/lightweight-content-protection-lcp-alternative-to-the-value-destroying-adobe-drm


  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

          
   

DRM-KATSAUS 
AVOIMEN JÄRJESTELMÄN DRM 

Readium LCP (Licensed Content Protection) 
• “Kevyt-DRM” joka perustuu pelkkää salasanaan 
• Open source 
• Edullinen 
• AES-256-kryptaus 

PASTORINO (2015) LIGHTWEIGHT CONTENT PROTECTION (LCP) ALTERNATIVE TO THE 
VALUE DESTROYING ADOBE DRM • mahdollisuus erikseen kontrolloida tulostamista, 

tekstikopioimista ja tekstiä-puheeksi 
• Ei kolmatta osapuolta, eli palvelinkontrollia 
• Readiumin alahanke, jota ERD Labs kehittää edelleen 
• Sopii lainaukseen (lue: aikaraja tuettu) 

MARCHAL (2020) A COMPLETE BOOKSELLING SOLUTION USING LCP AS DRM 

https://librarysimplified.org
https://www.edrlab.org/readium-lcp/
https://silo.tips/download/lightweight-content-protection-lcp-alternative-to-the-value-destroying-adobe-drm
https://www.youtube.com/watch?v=5vAlMdrhKZQ


 

 

 
 

 
 

 
 

DRM-KATSAUS 
DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN SULJETTUJA JÄRJESTELMIÄ 

ADEPT (Adobe Digital Experience Protection Technology) 
• Vanhin (2008) ja eniten käytetty tekniikka, edeltäjä jo vuodesta 2004 
• Tukee EPUBia ja PDF:ää 
• Edellyttää Adobe Content Server -palvelinta 
• ADEPT-suojausta käytetään sitomaan omalle koneelle ladattava tiedosto 

käyttäjätunnukseen ja laitteeseen. Tätä varten tiedosto on saatavilla 
tilikohtaisena latauslinkkinä, jolla ostettu tai lainattava kirja haetaan 
palvelimelta 

• Järjestelmän monimutkaisuus heikentää käyttökokemusta 
• ADEPT voidaan nykyään murtaa, murtaminen saattaa tosin sotkea 

tiedostoa 

https://librarysimplified.org


 

 

   
 

DRM-KATSAUS 
DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN SULJETTUJA JÄRJESTELMIÄ 

APPLE FAIR PLAY 
• Käytössä vain Applen suljetussa järjestelmässä (iBooks) 
• Saatavilla kaupallisia tuotteita DRM:n poistoon 

https://librarysimplified.org


 

 

   

 

 
 

 
 

DRM-KATSAUS 
DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN SULJETTUJA JÄRJESTELMIÄ 

KINDLE AZW 
• Amazonin suljetun järjestelmän suojaustekniikka rakennettu rakennettu 

MOBI-formaatin päälle 
• Ei toimi kuin Amazonin muuripuutarhan sisällä ja Kindlen omien formaattien 

AZW:n KF8:n ja KFX:n kanssa 
• Yhdysvalloissa joillain kirjastoilla on Amazonin laitteistot 
• Kindlen suosio on kirjastojen sähkökirjojen kannalta jopa ongelmallista, sillä 

jotkut käyttäjät kokevat Kindlen sähkökirjan yleiseksi standardiksi ja saattavat 
ihmetellä miksi kirjaston tiedostot eivät toimi. 

• Kindlen DRM:n poistoon on tarjolla kaupallisia ohjelmia 

https://librarysimplified.org


DRM-KATSAUS 
DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN SULJETTUJA 

SONY DADC 
• Käytössä mm. peliteollisuudessa 
• Open source -DRM.ohjelmisto Marlin taustalla 
• Mainostetaan kirjastoille sopivaksi “kevyt-DRM”ksi. 
• Ei vaadi palvelinautentikointia 
• Käyttäjäkunta jäänyt kapeaksi, 
• Vaatiiko on-line autentkointia säännöllisesti, on epäselvää. 

SONY DADC PARIISIN KIRJAMESSUILLA 2018. KUVA: HARRI HEIKKILÄ 

 

 

 
 

 
 

 
  

        

https://librarysimplified.org
https://the-digital-reader.com/2016/04/20/bluefire-datalogics-are-now-using-sonys-dadc-ebook-drm/


   

 

       

 
 

 

DRM-KATSAUS 
DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINNAN PEHMEITÄ JÄRJESTELMIÄ 

SOCIAL DRM ELI VESILEIMAUS 
• Kirja “vesileimataan” eli merkitään ostohetkellä ostajalle, leima voi olla näkyvä omistusteksti tai 

piilotettu tai näiden yhdistelmä 
• Estää tutkitusti piratismia 
• Edullinen ja yksinkertainen menetelmä, joka eri sido tiedostoa tiettyyn laitteeseen 
• Ei sovellu kirjastokäyttöön, koska tiedostoa ei voida palauttaa 

https://librarysimplified.org
https://goodereader.com/blog/e-book-news/everything-you-need-to-know-about-social-drm-for-ebooks


 

 

 

 

 

      
   

DRM-KATSAUS 
YHTEENVETO 

• Omalle koneelle ladattavan tiedoston suojaaminen kryptaamalla ja 
autentikoimalla (“Kova DRM”) on ongelmallinen tapa, koska sen 
hyöty/haittasuhde ei ole ollut kovin hyvä. 

• Hyöty on kyseenalainen, koska tiedoston murtaminen on tullut sitä 
varten rakennettujen kaupallisten tuotteiden kautta helpommaksi. 
Kova DRM ei takaa täyttä suojausta, oli kyse FairPlaysta, ADEPTista 
tai AZW:stä. Kovan DRM:n haittoja ovat sen hinta ja 
käyttökokemuksen heikentyminen 

• Suljetun järjestelmän ratkaisut (esim. FairPlay) eivät ole saatavilla 
ulkopuolisille ja vesileimaus (“Pehmeä DRM”) ei taas mahdollista 
kirjan palauttamista, joten ne eivät tule kysymykseen 

• On havaittavissa pyrkimys pois vaihtoehtosiin malleihin, kevyempän 
DRM:ään, joka toisi tarpeellisen suojauksen, mutta ei rajoittaisi 
käyttökokemusta samalla tavalla kuin kova DRM. 

DRM:N PURKUUN ON SAATAVILLA LAAJENEVA MÄÄRÄ 
HELPPOKÄYTTÖISIÄ KAUPALLISIA OHJELMISTOJA 
(BOOKRUNCH 2021) 

https://librarysimplified.org
https://en.wikipedia.org/wiki/FairPlay
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/D1.3.1.5_eReading_eBooks%20for%20public%20libraries_Sahkokirjoja%20yleisiin%20kirjastoihin.pdf
https://goodereader.com/blog/e-book-news/everything-you-need-to-know-about-social-drm-for-ebooks


 

 
 

 

 

 
        

          
               

DRM-KATSAUS 
YHTEENVETO 

• DRM-ratkaisuista lupaavimmalta vaikuttavat Sony ja  EDR-labs/ 
Rediumin LCP. 

• Sonyn vähäinen valtavirtaistuminen sulkee sen pois. 
• LCP on varsin uusi ja sen käyttöön (esimerkiksi suojaavuusasteeseen) 

liittyy siksi riskejä, joita ei voida täysin ennakoida. 
• LCP on joka tapauksessa helppokäyttöisempi ja yleistymässä Adoben 

kustannuksella ja koska se on jo kirjastokäytössä, se saattaa olla 
ratkaisu jota tulisi harkita, mikäli omalle koneelle tiedostoina 
ladattavaa sisältöä tarjotaan kirjastoasiakkaille. 

• Kiinnostavalta vaikuttaa myös mobiililaiteohjelmiston (älypuhelin ja 
tabletti) ja selaimen välimuistin käyttö (kannettava ja työpöytäkone) 
yhdessä. Mobiiliohjelmisto sulkee kirjan laitteen sisään ja tietokoneen 
selain saa kirjasta vain osia kerrallaan, estäen näin luvatonta käyttöä. 

• Joskin periaatteessa älylaitteenkin sisältö on kopioitavissa 
tietokoneeseen ja tiedostot murrettavissa sieltä sekä kirja koottavissa 
välimuistipaloista, mutta se vaatii erityistä harrastuneisuutta. 

LAURENT LE MEUR, EDRLABIN TEKNINEN JOHTAJA ESITTELEE DBSUMMITISSA 2019 SALASANAPOHJAISEN CLP:N SUURIMPIA 
KÄYTTÄJIÄ. HACHETTE ON SUURI RANSKALAINEN KUSTANTAJA, KIRJASTO-ORIENTOITUNEISTA TOIMIJOISTA MAINITAAN ESITYKSESSÄ 
RUOTSALAINEN AXIELL MEDIA JA RANSKALAINEN DILICOM (LE MEUR 2019). CLP ON KÄYTÖSSÄ MYÖS KANADASSA (BOUGIE 2019). 

https://librarysimplified.org
https://www.edrlab.org/readium-lcp/
https://www.youtube.com/watch?list=PLQAmHah-XQKwswkeLAerx6k09Xhgs29FH&v=Kxy4igRgg_8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?list=PLQAmHah-XQKwswkeLAerx6k09Xhgs29FH&v=bTTghlQtDvc&feature=youtu.be



