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Kuinka usein käytän e-kirjoja 
Ebraryn e-kirjakysely v. 2011 http://site.ebrary.com/lib/surveys/home.action 



Miksi en käytä e-kirjoja 
Ebraryn e-kirjakysely v. 2011 

http://site.ebrary.com/lib/surveys/home.action 



 Lisää e-aineistoja oppimateriaaleiksi  

    - yliopiston johdon kehotus/suositus 

    - kurssikirjahankinnan ohjeistus yksiköille 

    - E-kirjat ja e-lehdet – esitys tieteenalayksiköille                     
        kirjaston vierailut OPSU-työryhmissä 

 

 Yliopiston seminaareissa esityksiä e-aineistoista ja 
Informaatiolukutaidosta  

    opetussuunnitelmatyön käsikirja 

 

 

Uudet opintovaatimukset 2012-2015 
Tampereen yliopistossa 

   

http://www.uta.fi/kirjasto/oppaat/E_aineistot_Esittely_tieteenalayksikot_tertio.pdf
http://www.uta.fi/kirjasto/oppaat/E_aineistot_Esittely_tieteenalayksikot_tertio.pdf


2006 2010 2011 2012 2013

Series1 4,30% 10,50% 13,20% 24,20% 28,60%
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E-kurssikirjojen osuus painetuista kurssikirjoista vv. 2006-2013 

 

Voimassaolevissa 
opintovaatimuksissa olevat e-

kurssikirjat TAYK 



 Kurssivaatimuksiin 2012-2014 kuuluvien e-kirjojen 
osuus painetuista kurssikirjoista  (tilasto 10.2.2014): 

 

e-kirjojen osuus 28,6% 

 -englanninkielisissä nimekkeissä 37,6% 

 -suomenkielisissä nimekkeissä 16,4% 

Voimassaolevissa 
opintovaatimuksissa olevat e-

kurssikirjat 



 E-kirja - pannaanko pakettiin: miten hyödyntää e-kirjaa 
opetuksessa ja tutkimuksessa  

    seminaari huhtikuussa 2008 

 E-kirjatietoisku yliopiston päätalolla syksyllä 2009 
diaesitys – tila – aika – kirjastobanderolli: Tampereen 
yliopiston kirjasto –karkit – kirja-arvonta – palautteen 
kerääminen (56 palautetta) 

 E-käsikirjasto Nelliin syksyllä 2009  

    Linnassa keväällä v. 2010 e-käsikirjat e-     
 aineistotietoiskussa 

 

 

E-kirjat esittelyssä 





 Lukukauden aluksi Kick off tapahtuma (Kaupin kampuksella) 
– uusien palvelujen ja e-aineistojen esittely - Hulvattomat 
Hulinat (Humanikassa) 

 Jalkautuminen yliopiston ala-kuppilaan ja (Kaupin 
kampuksella) yliopiston ravintolan liepeille  

 E-kirjat Opetuksen Uusia Tuulia –messuilla 

    e-kirjatorilla 

     - Tampereen eOppimisen klusteri ja kaupungin   

     OTE hanke 

E-kirjat tapahtumissa 
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 E-aineistouutispalsta 

 Blogi, facebook, twitter 

 Ohjeet ja oppaat: ladattavat e-kirjakokoelmat ja 
latausohjeet 

 Uudistetut e-aineistosivut 

 E-kirjaopetus kirjaston henkilökunnalle 

 E-kirjainfo -opetus opiskelijoille 

 Tietoiskut tutkijoille 

 E-kirjaklinikka – just in time -opetus 

 

Tiedotusta ja opetusta 
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 ”Jonkinlaiset avoimet oppitunnit tai klinikat voisivat 
olla tarpeen. Sellaiselle voisi tulla kuka tahansa 
opiskelija, joka on ongelmissa tietokantojen ja 
tiedonhaun kanssa. Klinikkatunneilta voisi saada melko 
yksilöllistä apua omien tiedonhankintataitojen 
kehittämiseen. “  

 ”Hienoa, että järjestitte opastusta E-kirjojen 
lainaamisesta ja opastamisesta tabletille. Hienoa pysyä 
ajan hermolla. Kiitos!” 

 

FinElibin käyttäjäkysely 2013 



Kirjanmerkki 
jaettavaksi esim. 
lainaustoimistossa 



 

E-kirjaklinikka 



 

E-kirjaklinikka 







Mistä kuulit e-kirjoista? 
Ebraryn e-kirjakysely v. 2011 

http://site.ebrary.com/lib/surveys/home.action 



Tehokkaimmat välineet oppia 
käyttämään e-kirjoja Ebraryn e-

kirjakysely v. 2011 http://site.ebrary.com/lib/surveys/home.action 


