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Kokoelma 

 

• E-aineistolinjaus 

• Markkinatutkimus 

• Helmet -pilotointi 

• Tietokantojen käyttötilastot 

 

• Digitointi ja omakustanteet 

 

• Julkishallinnon tieto 

 

 



Hankinta 

• E-aineistohankinnan organisointi 

• Yleisten kirjastojen konsortio 

• FinElib yhteistyö 

• Toimintamallit 

  



E-aineistojen käyttö ja käytettävyys 

• Mallinnus toimivasta e-aineistopalvelusta 

• Asiakkaan näkökulma! 

• Vaihtoehtojen kartoitus 

• Eri mallien kuvaukset ja resurssivaatimukset 
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Eri mallit 

• Antavat käsityksen siitä, millaisia vaihtoehtoja 
on tarjolla 

• Voidaan miettiä, mikä sopii meille parhaiten, vrt. 
Kanada 

• Arvioidaan uudenlaisia välittäjäpalveluja;  

• DCL –mallin tuotteistus  

 



Osaaminen ja koulutus 

• Koulutusstandardit 

• Koulutuksen suunnittelu 

• Koulutusmateriaali 

• Kaikki kanavat käyttöön 



Tiedotus ja markkinointi 

• Keskitetty tiedotus 

• Yhteistyötahot 

• Tiedotusmateriaali 

  



eReolen 

• Aloitettu vuoden kestävänä projektina, projekti 
päättyy 31.12.2012, palvelu jatkuu… 

• Kaikki Tanskan kirjastot palvelun käyttäjinä 

• 127 tanskalaista kustantajaa 

• Yli 3600 lainattavaa nimekettä 

• Maksu perustuu latauksiin, latauksen hinta 
vaihtelee kirjan iän ja latausmäärien mukaan 

• Valintaryhmä valitsee aineiston, käytännössä 
koko tarjonta otetaan mukaan  



eReolen 

• Yhteinen valtakunnallinen käyttöliittymä 

• Kirjastot asettavat lainarajat/asiakas ja budjetin, 
jolla osallistuvat palveluun 

• Asiakastunnistus kirjastokortilla ja pin-koodilla 

• Syyskuuhun 2012 mennessä 520 736 lainaa 

• 217 139 käyntiä (elokuu 2012) 

• Valtaosa kävijöistä tulee mobiililaitteen kautta 
palveluun 



eReolen 

 

• https://ereolen.dk/ 

• Lisää aiheesta esim.  

• http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/ 

• SPLQ 4/2011: Borrow en e-book 
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Toimintasuunnitelman käsittely 

• Suunnitelma työryhmän käsittelyyn 18.10 -> 
ensimmäinen versio sivustolle 
kommentoitavaksi 

• Kommenttien perusteella mahdolliset 
muutokset tai tarkennukset -> päivitetty versio 
julkiseksi 

• Toimintasuunnitelman pohjalta käytännön 
toteutus 

 

 


