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E-kurssikirjaprojekti käynnissä 
§  Osallistujat 

§  Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
§  Edita, Gaudeamus, PS-kustannus ja Vastapaino 
§  Ellibs 
§  FinELib-toimisto 

§  E-kurssikirjapilotointi  
§  Pilotointiaika 08/2015 – 07/2016 
§  Hankittavana 240 eri nimekettä 

§  Kurssikirjakäyttöön sopivat lisensiointimallit 
§  Yhtäaikaisten käyttäjien paketit 
§  Lainakertapaketit 
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Pilotoitavien e-kirjojen lainat (9/2015 - 1/2016) 



KANSALLISKIRJASTO 

Palaute ja seuranta 
§  Kyselyt opiskelijoille ja opettajille: e-kirjat opintojen apuna 

§  Avattu tammikuun puolivälissä 
§  Avoinna 31.5.2016 asti 
§  Kaikkien korkeakoulukirjastojen käytettävissä 

§  Palaute kirjastoilta 
§  Kustantajien ja Ellibsin kokemukset 
§  Hankinta- ja käyttötilastot 
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E-kirjakysely opiskelijoille 

§  Avattu tammikuussa, tilannekatsaus 10.2.2016: 
§  640 vastausta  
§  11 yliopistoa, 14 ammattikorkeakoulua 

§  70 % vastaajista on lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja 
§  Ongelmia: 

§  E-kirjan lukemiseen tarvittavien ohjelmistojen ja tiedostojen 
lataaminen ja avaaminen 

§  Ruudulta lukeminen 
§  Saatavuus 

§  Kuitenkin: 
§  Yli puolet vastaajista sitä mieltä, että e-kirjat helpottavat ja 

nopeuttavat opintoja 
§  N. 30% valitsee jatkossa mieluummin e-kirjan kuin painetun kirjan 
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E-kirjakysely opettajille 
§  Avattu tammikuussa, tilannekatsaus 10.2.2016 

§  185 vastausta 
§  8 yliopistoa, 11 ammattikorkeakoulua 

§  80 % on valinnut opetuskäyttöön kirjoja, jotka on saatavissa e-
kirjoina 

§  Yli puolet on käyttänyt e-kirjoja opetustilanteessa 
§  Opetuksessa käytettävien kirjojen valintaan vaikuttaa 

§  kirjan sisältö, relevanssi, ajankohtaisuus 
§  saatavuus opiskelijan näkökulmasta  

 
”Sisällön pitää tietenkin olla oppimateriaaliksi sopivaa, mutta heti 
seuraavaksi tärkein tekijä on se, että teos on helposti usean 
ihmisen saatavilla.” 
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Palautetta kirjastoilta 
§  Hyviä kokemuksia, ehdottomasti jatkoa kotimaisille e-kirjoille! 
§  E-kirjojen kysyntä  ja käyttö kasvaneet e-kurssikirjaprojektin 

myötä 
§  Kehitystoiveita lisensseille ja hinnoittelulle 
§  Kehitystoiveita tekniikalle 
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Projektin jatko 

§  Pilotointi jatkuu 31.7.2016 asti 
§  Opiskelija- ja opettajakyselyt auki 31.5.2016 asti 
§  Loppuraportti syksyllä 2016 
 
§  E-kurssikirjojen jatko projektin jälkeen 

§  Mukana olleet kustantajat kiinnostuneita jatkamaan e-kirjojen 
parissa 

§  Projektin tulokset myös muiden kustantajien käytettävissä 
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Kiitos! 

Iina Peltonen 
02 941 44455 / iina.peltonen@helsinki.fi 

finelib@helsinki.fi  
www.kiwi.fi/display/finelib/ 


