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Kustantajien & kirjastojen lähtökohdat ja 
tavoitteet pilotoinnille: haluttiin… 

• olla mukana edistämässä 
sähkökirjojen saatavuutta 
lukijoiden keskuudessa 

• selvittää mahdollisuudet 
sähkökirjojen lainaamiselle 
kirjaston kautta 

• muodostaa käsitys uudesta 
työnkulusta eri osapuolten 
välillä 

• selvittää mitkä 
lisensiointimallit toimisivat 
kirjastoympäristössä – 
kirjailijasopimukset vahvasti 
mielessä 

• saada tietoa 
kirjastoasiakkaiden 
kiinnostuksesta 
sähkökirjoihin sekä heidän 
käyttökokemuksiaan niistä 

• luoda käyttäjille hyviä 
käyttökokemuksia 
sähkökirjoista – 
kehittämiskohteina 
käytettävyys, DRM 

• saada kirjastoasiakkaiden 
käyttöön myös 
kaunokirjallisuutta 
sähkökirjoina 

• tunnistaa prosesseissa 
yhteisiä kehittämisalueita ja 
käyttää standardeja / laatia 
suosituksia 

 



Projektissa mukana 

• Kustantajat: Otava Kustannus Oy, Edita (vuoden 
2012 loppuun), Bonniers Books Finland (vuoden 2013 
alusta) 

• Kirjastot: Kansalliskirjasto, Helsingin 
kaupunginkirjasto 

• Teknologiakumppani: Ellibs 

• Tutkimus: Aalto ARTS, VTT, Metropolia 

• Muut: Kirjavälitys, Suomen Kustannusyhdistys, VKL  

 

+ seminaarien kautta iso joukko suomalaisia kustantajia 
ja kirjailijoita 



Pilotti 2012 
 

• Pilotissa vajaa 40 nimikettä 
Otavalta ja Editalta 

• Pilotti avattiin 15.10.2012 
Helmet-alueen kirjastoissa 
(Helsinki, Vantaa, Espoo, 
Kauniainen) 

• Avoin Helmet-alueen kirjaston 
käyttäjille, noin 400 000 
potentiaalista testaajaa 

• Pilotti aluksi avoin vuoden 
loppuun, jatkettiin 

 

 

 

 

 

Pilotti 2013 
 

• Pilotissa 106 nimekettä 
Otavalta, Tammelta, WSOYltä 
ja Editalta 

• Pilotti avattiin uudella 
kokoelmalla 5.6.2013 
Helmet-alueen kirjastoissa 
(Helsinki, Vantaa, Espoo, 
Kauniainen) 

• Palvelun ominaisuuksia 
parannettu, mm. verkko-
kauppa, hakukone, 
kirjautuminen 



Käyttöliittymä 
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Kokoelma ja sen käyttö 15.10.2012 – 
30.9.2013 
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 Hankitut kirjat 123  (sis. uudet 
lisenssit)   

 Käyttöoikeudet, yht.  938   

 Lainat 13764    

 Varaukset  985   

 Asiakkaat  10338   

 Lainaavat asiakkaat  4903   

 



Pilotoinnin kokemukset 

• E-kirjojen käytössä eroa painettuihin kirjoihin 

• Liiketoimintamalli sähkökirjojen kirjastokäyttöön on 
mahdollinen 

• Yhteistyöllä voidaan luoda toimiva palvelu 

• eBib lainausjärjestelmästä tuli hyvä ja toimiva 

• Paljon positiivista palautetta kirjastokäyttäjiltä, 
halukkaita kehittämään 

• Käytön tilastointi tärkeää 

• Lukijoiden kiinnostusta sähkökirjoja kohtaan voidaan 
kasvattaa kirjastolainauksen kautta 



Lisätietoja 

 

Julkaistut raportit:  

 http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-
2012/D1.3.1.5_eReading_eBooks%20for%20public%20libraries_Sa
hkokirjoja%20yleisiin%20kirjastoihin.pdf 

 http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-
2013/D1.3.7.2_Ereading_Analysis%20of%20the%20eBook%20chai
n%20and%20acquisition%20process.pdf 

 http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-
2013/D1.3.7.1_eReading_eBooks%20for%20public%20libraries_Sa
hkokirjoja%20yleisiin%20kirjastoihin%202013.pdf 

 http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-
2013/D1.3.7.4_eReading%20Social%20reading%20in%20e-
books%20and%20Libraries.pdf 
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