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Johdon yhteenveto 

Kirjastokäyttäjät toivovat lisää kotimaisia sähkökirjoja yleisiin kirjastoihin. 

Sähkökirjakokoelmien kasvattaminen edellyttää kustantajan ja kirjastojen yhdessä 

sopimia toimintatapoja hankintaketjun tiedonsiirrossa sekä sovellettavia 

lisenssimalleja. Kirjojen hankintaa ja käyttöön liittyvät metatiedot on tarpeen 

siirtää standardeihin pohjautuvina sähköisinä sanomina. 

Tässä raportissa kuvataan sähkökirjojen metatietoihin liittyvä työnkulku, joka 

liittyy kirjojen lisensointiin yleisiin kirjastoihin. Tässä työnkulussa on tilaa 

erilaisille palveluntarjoajille ja toimintatavoille. Kirjastotarjontaa ja lisenssi- ja 

lainatietoa kokoava palveluita tarvitaan. 

Raportissa tarkastellaan erityisesti kuinka kirjojen tuote-, hankinta- ja 

lainaustiedot voidaan välittää standardisanomina. Tämä antaa toiminnalle 

jatkuvuutta sekä vähentää manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta. 

Onix-standardia on päivitetty vastaamaan paremmin digitaalisten tuotteiden 

vaatimuksiin. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että sähkökirjojen tuotetiedot ja 

lisenssiehdot voidaan kuvailla ONIX for Books-sanomina.ja sähkökirjojen tilaus-, 

toimitus- ja laskutusprosessi voidaan toteuttaa yksiselitteisesti ja virheittä. 

Testatut lisenssiehdot perustuivat nimikekohtaisuuteen ja määräaikaisuuteen. 

Lisenssiehdot tekevät mahdolliseksi tulouttaa kirjan tekijöille korvaus 

kirjastokäytöstä ja kirjasto voi ennakoida muodostuvat kustannukset. 

Sähkökirjojen hankinta ja kokoelman ylläpito tarvitsee uusia työkaluja. Tarvitaan 

sekä yleiskatsaus että tarkkoja tietoja lisenssitilanteesta. Monipuolisia laina- ja 

käyttötilastoja tarvitaan varsinkin nyt kun digitaalisen kirjasto on vielä 

alkuvaiheissa. Tilastoilla on suuri merkitys niin kirjastoille kuin kustantajille. 

Kirjastojen kannattaa yhdistää voimavarat ja kehittää sähkökirjoihin liittyviä 

asioita yhdessä. Eräs tällainen foorumi on yleisten kirjastojen konsortio.  

Tämä tutkimus toteutettiin HelMet-kirjastoissa. Seuraava askel on laajentaa 

sähkökirjapalvelu valtakunnalliseksi kattamaan useita kirjastojärjestelmiä. 
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Executive Summary 

The library patrons wish to have more Finnish ebooks in the public libraries. 

Prerequisite to increase the collection of ebooks is to agree how the data should be 

transferred in the supply chain and which kind of license models should be used 

between publisher and libraries. It is necessary to deliver the metadata regarding 

the ebook licensing and usage digitally using standard based messages. 

This report describes the ebook metadata workflow regarding ebook licencing for 

public libraries. There is room for different service providers and process models 

in this workflow. Services that collect the ebook offering and the license and 

usage data are needed.  

 

This report focuses how the product information, information regarding 

acquisition and usage can be delivered using standard based messages. This gives 

sustainability for the workflow and reduces manual work and possibility for 

errors. 

 

Onix-standard has been updated to match better requirements for the digital 

products. It was found out in this study that the ebook product and licensing 

metadata can be described using ONIX for books compliant messages and the 

ordering, delivery and billing processes can be completed unambiguously and 

without errors. 

 

The studied licensing models were defined by the item and were of fixed duration. 

These models enable to compensate the library usage to the authors and for the 

libraries to estimate the foreseen costs accurately. 

 

The ebook acquisition and collection management requires new tools. Both 

overview and detailed information about the licensing situation is needed. Diverse 

statistics for the loans and usage are required especially now when the ebook 

loaning is still at its early phase. These statistics are of great importance for both 

the book publishers and libraries. 

 

It is worth for libraries to join the efforts and to work together to develop issues 

related to ebook library licensing. One platform for this is the consortium for the 

public libraries.  

 

This study was carried out in the HelMet-libraries. The next step is to extend the 

ebook service nation-wide to cover several library systems.  
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1 Johdanto  

Tässä raportissa kuvattu työ on osa sähkökirjat yleisiin kirjastoihin-hanketta, jossa 

testattiin kotimaisen kauno- ja tietokirjallisuuden sähköistä kirjastojakelua eBib-

palvelun avulla. 

Tässä raportissa kuvataan kustantajan ja yleisen kirjaston välinen kirjojen 

lisensointiin liittyvä toimintamalli ja siihen liittyvä sähköinen metatietojen vaihto 

kotimaisen kirjallisuuden osalta. Erityisesti tarkastellaan sähkökirjojen 

kirjastohankintaan liittyvien tuote-, hankinta- ja lainaustietojen välittämistä 

käyttämällä standardisanomia. 

Työ tehtiin mallintamalla nykyinen, painettujen kirjojen hankintaketju ja 

tunnistamalla sen muutostarpeita sekä kokeilemalla tietojen välittämistä 

kustantajalta palveluntarjoajien kautta kirjastoon ja takaisin. Kokeiluissa 

tunnistettiin ja ratkottiin metatietojen määrittämiseen ja vaihtoon liittyviä 

ongelmakohtia.  

Sähkökirjojen osalta toimintamallit ja eri toimijoiden roolit eivät vielä ole 

vakiintuneet. Sähköinen tiedonsiirto standardisanomia hyödyntäen on vielä varsin 

uutta kirjaketjun toimijoiden välillä ja vain osa suurimmista kustantajista tuottaa 

ONIX-standardin mukaisia tuotetietosanomia. 

Toimintamallit kuvattiin yleisellä tasolla jotta uusien toimijoiden ja 

palveluntarjoajien liittyminen hankintaketjuun olisi mahdollisimman helppoa. 

Yksinkertaisimmillaan kirjailija tai kirjan kustantaja asioivat suoraan kirjaston 

kanssa ja toimittavat ja keräävät itse tarvittavat metatiedot käyttämättä 

palveluntarjoajaa. Koska kustantajia tai kirjailijoita on Suomessa tuhansia ja 

kirjastoja satoja parantavat tietoa kokoavat ja keskitetyt palvelut hankintaketjun 

kustannustehokkuutta. Tällaisia palveluita ovat mm. kirjastotarjonnan keskitetty 

kokoaminen ja kirjojen keskitetty hankinta. 

Hankkeessa päästiin avoimeen ja rakentavaan keskusteluun eri osapuolten välillä. 

Lisensointiin ja tuotetietoihin liittyviä asioita pystyttiin ratkomaan kustantajien ja 

kirjastojen ja eri palveluntarjoajien keskinäisellä yhteistyöllä. 

Näin tiivis yhteistyö on kansainvälisesti ainutlaatuista. Kirjastovetoisia 

sähkökirjamarkkinoita on syntynyt mm. Ruotsiin ja Tanskaan, mutta tulokset 

eivät ole olleet kaikilta osin tyydyttäviä.  

Ruotsissa yleisesti käytössä olevassa palvelussa yleiset kirjastot maksavat 

kirjastolainasta 20 kruunua. Sähkökirjojen lainaamisen yleistyessä kulut ovat 

kasvaneet ennakoimattomasti ja kirjastot ovat joutuneet rajoittamaan lainausta. 

Kirjastot eivät ole tyytyväisiä näihin lisenssiehtoihin. Myös Tanskassa vastaava 

lisensointimalli osoittautui kirjastoille kalliiksi eivätkä myöskään kustantajat ole 

tyytyväisiä kaupallisen markkinan kehitykseen. Tanskassa tutkitaan mallia, jossa 

kirja on lainattavissa neljä kertaa, jonka jälkeen kirjaston on ostettava uusi 

lisenssi. 
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Tämän projektin osapuolet uskovat, että sähkökirjojen tuominen yleisiin 

kirjastoihin eri osapuolten kannalta järkevin ehdoin on mahdollista ja tämä 

kasvattaa kotimaista kaupallista sähkökirjamarkkinaa. Sähkökirjatarjonnan 

laajentuessa kirjastoasiakkaat tutustuvat digitaaliseen lukemiseen ja myös uusia 

asiakasryhmiä voidaan tavoittaa. Tässä hankkeessa kerättyjen tietojen mukaan 

sähkökirjojen kirjastokäyttäjät ovat myös kiinnostuneita ostamaan sähkökirjoja.  

Suomalainen sähkökirjamarkkina on toistaiseksi kasvanut hitaasti mm. tablet-

laitteiden hitaan yleistymisen, vähäisen kotimaisen sähkökirjatarjonnan ja 

palveluiden käytettävyyteen liittyvien ongelmien vuoksi. Hidas kehitys voi 

kannustaa kielitaitoisia hankkimaan ulkomaisia sähkökirjoja kotimaisten sijasta. 

2 Tausta  

Painetuista kirjoista poiketen yleisillä kirjastoilla ei ole lainsäädännön suomaa 

oikeutta lainata sähkökirjoja, vaan asiasta pitää sopia kustantajien kanssa. 

Kustantajat tai välittäjät myyvät sähkökirjoja (lisenssejä) kirjastoille. 

Sopimusketju alkaa kustannussopimuksista ja päättyy kirjaston käyttäjään.  

Painetuista kirjoista poiketen kustantajat (ja kirjailijat) voivat rajoittaa teosten 

kirjastolisensiointia. Kustantajien ja kirjailijoiden väliset kustannussopimukset 

sallivat pääsääntöisesti kirjastolisensioinnin. Vanhemmassa kirjallisuudessa ja 

käännöskirjallisuudessa tekijänoikeudet sähkökirjoihin ovat tyypillisesti 

epäselvemmät. 

Tämän työn lähtökohtana oli se, että samalla tavoin kuin painetuissa kirjoissa 

myös sähkökirjoissa kirjojen kirjastokäytöstä tulee olla mahdollista tulouttaa 

korvaus kirjan tekijälle. Tämän takia lisensointimallien ja kirjojen 

hankintaprosessien pitää tukea kirjanimikekohtaista lisensiointia.  

Toinen tärkeä lähtökota oli, että lisensointimallien ja hankintaprosessien tulee olla 

läpinäkyviä eri osapuolille. Eri osapuolilla tulee olla mahdollisuus havaita tekijät, 

joista kustannukset muodostuvat.  Lisäksi sähkökirjojen kirjastolisensointiin ja – 

käyttöön liittyvien merkittävien tekijöiden tulee olla eri osapuolten saatavilla ja 

kirjastoille kertyvät kustannukset ennakoitavissa. 

Kirjastot valitsevat teoksia kustantajien kirjastovalikoimasta ja päättävät 

lainausajat sekä valitsevat sopivan lisensiointimallin, jos samaa kirja tarjotaan 

useilla lisensiointimalleilla. Kirjastot hankkivat sähkökirjoja todennäköisesti 

käyttäen samantyyppisiä välitys/tukkupalveluita kuin nyt painettujen kirjojen 

hankinnassa. 

Toistaiseksi laina-ajat ovat kaikille kirjoille samat. Periaatteessa laina-ajat voisivat 

vaihdella kirjallisuuslajin mukaan esimerkiksi siten, että kaunokirjoissa on 

pidemmät laina-ajat kuin tietokirjoissa. Tietokirjoissa lyhyempi laina-aika on 

perusteltua, koska yhden päivän aikana ehtii tarkistamaan tietoja. Kirjastot 

määrittävät lisäksi kuinka monta kirjaa yksi asiakas voi lainata kerrallaan. 
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Suomessa yleisissä kirjastoissa on tarjolla laajasti tuoreinta kotimaista 

kaunokirjallisuutta painetussa muodossa. Metatiedot kirjauutuuksista pyritään 

saamaan kirjastokokoelmiin varausten tekemiseksi jo ennen kirjan ilmestymistä. 

Tämä on mahdollista koska kirjoista tuotetaan ns. ennakkotietoja. Nämä 

ennakkotiedot täsmentyvät ja muuttuvat bibliografisiksi tiedoiksi eli 

luettelointitiedoksi kirjan ilmestymisen jälkeen. Kirjan tietoja voidaan päivittää 

ilmestymisen jälkeen esim. kirjan saatavuuden osalta tai kirjailijan saadessa 

palkinnon. 

Kirjastot ovat kunnallisia palveluita ja ne rahoitetaan kunnan keräämistä 

verorahoista. Yhteinen, valtion rahoittama kansallinen digitaalinen kirjasto, josta 

kirjastoasiakas voisi lainata kaikkea yleisiin kirjastoihin hankittua sähköistä 

aineistoa, ei ole vielä näköpiirissä. 

Todennäköistä on, että kirjastoilla on jatkossakin eritasoisia kirjastokokoelmia: 

kaikille yhteisiä ja kimppakohtaisia. Digitaalinen kokoelma ei kuitenkaan tule 

olemaan kirjastokohtainen, koska pääsääntöisesti kaikki kirjastot kuuluvat 

kimppaan. Ja jos ja kun aineisto on etäkäyttöistä, sen on oltava kimppakohtaista. 

Erilaiset kirjastokokoelmat merkitsevät, että kirjastoasiakkaiden tunnistaminen on 

oleellista myös jatkossa. Tunnistamisen avulla asiakkaille voidaan avata pääsy 

kokoelmaan, johon hänen oikeutensa riittävät. 

Kirjastojärjestelmiä kehitetään tukemaan entistä paremmin sähkökirjojen 

lainaamista ja toisaalta niin, että asiakas näkee kaiken aineiston yhdenmukaisella 

tavalla samasta näkymästä. 

Jotta lisenssimalleja ja kirjastokokoelman sisältöä voidaan kehittää, tulee 

lainaustilastoja ja asiakastietoja kerätä monipuolisesti. Palveluntarjoajilla on rooli 

tietojen keräämisessä, kokoamisessa ja välittämisessä. 

Kirjastot toimivat budjettiensa rajoissa. Eli käytännössä lisenssejä on aina rajattu 

määrä. Sähkökirjojen lainaaminen vaatii taustalla olevien ja tietojärjestelmien 

tukea. 

Sähköisten aineistojen hankintaa ja käyttöä yleisissä kirjastoissa ei toistaiseksi ole 

tilastoitu. Tilastointi aloitetaan vuoden 2014 alusta. Toistaiseksi sähkökirjojen 

hankinta kirjastoissa on vielä vähäistä ja kirjastokohtaiset erot ovat suuria. 

Painettuja kirjoja on mahdollista kaukolainata toisesta kirjastosta, mutta vastaava 

käytäntöä ei ole sähkökirjoissa. 

3 Termit 

Metatieto eli metadata, jolla tarkoitetaan tiedosta kertovaa tietoa. Kirjoihin 

liittyviä metatietoja ovat esimerkiksi tuotetiedot, luettelointitiedot, kuvailutiedot, 

hintatiedot ja käyttöehtotiedot. Kirjojen tuotetietoja välitetään ennakkotietoina, 

joita päivitetään julkaisuhetkellä ja myöhemmin esimerkiksi kirjan saadessa 

palkintoja. Täydelliset tuotetiedot sisältävät mm. tuotteen bibliografisen 

kuvauksen, markkinointiaineistot, julkaisutiedot ja myyntirajoitukset, 

tuotteeseen liittyvät aineistot sekä välitystiedot. 
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Kirjojen tuotetietojen välittämisessä kirja-alalla pyritään käyttämään ONIX-

sanaston (ONline Information eXchange) mukaan laadittuja tuotetietosanomia. 

ONIX-formaattia pitää yllä kansainvälinen EdiTeur (www.editeur.org).  

ONIX-sanaston suomalaisesta soveltamisohjeesta ja kääntämisestä vastaa 

kansallinen ONIX-keskus (www.onixkeskus.fi), jonka toimijoita ovat 

Kansalliskirjasto ja Kirjavälitys Oy. Kustantajat voivat ilmoittaa kirjojen 

ennakkotiedot ja muuttuneet tuotetiedot ONIX-palvelun kautta. ONIX-

yhteistyöhön ovat osallistuneet Kansalliskirjasto, Kirjavälitys, BTJ sekä 

kustantajien, kirjakauppojen ja kirjastojen edustajia.  

Luetteloinnin tarkoituksena on varmistaa aineiston löytyminen erilaisissa 

hakutilanteissa. Sen kohteen ovat kirjastojen hankkimat aineistot, kuten 

sähkökirjat. Luetteloinnissa aineistoihin liittyvät metatiedot tallennetaan 

kirjastojärjestelmiin. Luettelointitietojen formaatti on MARC 21 (MAchine 

Readable Cataloging), joka korvaa monien yleisten kirjastojen käytössä olevan 

FINMARC-formaatin. Suomessa MARC-formaatista vastaa Kansalliskirjasto. 

Yleisten kirjastojen käyttämiä luettelointitietoja ovat viite- eli bibliografiset 

tiedot, joita ovat esimerkiksi tekijät, kirjan nimi, painos, kustantaja, 

julkaisuvuosi ja sivumäärä. Viitetietojen lisäksi yleisille kirjastoille keskeisiä 

metatietoja ovat kuvailutiedot, joita ovat asiasanat ja luokitukset.  

YKL (yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä, http://ykl.kirjastot.fi/) on käytössä 

kaikissa muissa Suomen yleisissä kirjastoissa paitsi Helsingin 

kaupunginkirjastossa. Helsingin kaupunginkirjasto käyttää Helsingin 

kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmää (HKLJ, http://hklj.kirjastot.fi/).  

YSA (yleisten kirjastojen asiasanasto, http://onki.fi/) ohjeistaa dokumenttien 

kuvailijoita asiasanojen antamisessa. Sisältää lähes 31 000 termiä (2012). 

Asiasanoilla kuvaillaan kirjan olennaista sisältöä.  

Kaunokki (http://kaunokki.kirjastot.fi/) on fiktiiviselle aineistolle kehitetty 

asiasanasto. Se perustuu BTJ Finlandin julkaisemaan painettuun asiasanastoon 

ja sen ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunginkirjasto - Yleisten kirjastojen 

keskuskirjasto. Fiktiivistä aineistoa voidaan kuvailla myös YSA:n termeillä.  

Yleisten kirjastojen keskuskirjastona toimii Helsingin kaupunginkirjasto. Sen 

tehtävänä on mm. kehittää kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä tarpeellisia 

yhteisiä työmenetelmiä ja apuvälineitä. Tämä roolin puitteissa käynnistyi 

vuonna 2013 Yleisten kirjastojen konsortio -hanke.  

Yleisten kirjastojen konsortion (YKK, www.kirjastot.fi/konsortio) tavoitteena 

on lisätä kirjastojen sisäistä yhteistyötä mm. e-aineistojen hankinnassa ja 

käyttöönotossa. Konsortio pyrkii aloittamaan e-aineistojen keskitetyn hankinnan 

vuonna 2014. Pyrkimyksenä ovat yhtenäiset kansalliset käytännöt sähkökirjojen 

hankinnassa 

ISBN-numero yksilöi kirjan. Suomen ISBN-keskus 

(www.kansalliskirjasto.fi/julkaisuala/isbn.html) vastaa kirjojen ja muiden 

erillisteosten tunnisteista ja ennakkometadatan tuottamisesta. Sähkökirjojen 
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erilaisille tiedostoformaateille annetaan erilliset ISBN-tunnukset, jos 

jakeluketjun on tarpeen tunnistaa ne erillisinä. ISBN-tunnus voidaan hakea mm. 

hakulomakkeella, mutta suurilla kustantajilla on oma numeroavaruus, josta eri 

julkaisuille annetaan oma numeronsa. 

Fennica on Kansalliskirjaston ylläpitämä Suomen kansallisbibliografia, joka 

sisältää luettelon suomalaisesta julkaisutuotannosta. Kulttuuriperinnön tallennus 

vaatii korkealaatuista metatietoa ja täsmällisiä kuvailukäytäntöjä. 

Melinda on kehitystyön alla oleva suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta.  

Tällä hetkellä se sisältää Suomen Fennica-kansallisbibliografian sekä viitetiedot 

yliopistokirjastojen, yhteiskirjastojen, Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja 

Tilastokirjaston tietokantoihin sisältyvän aineiston ja 

ammattikorkeakoulukirjastot ovat parhaillaan liittymässä mukaan. Melindasta 

muodostuu kaikkien suomalaisten kirjastojen yhteinen metatietovaranto ja se 

toimii integroidusti Finna-asiakasliittymän ja rakenteilla olevan uuden 

kirjastojärjestelmän (UKJ) kanssa avoimen lähdekoodin muodostamassa 

järjestelmäkokonaisuudessa. Yleisistä kirjastoista Melindaa pilotoivat Kokkolan 

kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto ja Tampereen kaupunginkirjasto – 

Pirkanmaan maakuntakirjasto. 

 

Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymä Finna on kirjastojen, 

arkistojen ja museoiden yhteinen verkkopalvelu, joka tarjoaa pääsyn 

muistiorganisaatioiden kaikkiin aineistoihin ja palveluihin. Kansalliskirjasto on 

verkkopalvelun ylläpitäjä ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteistyöverkoston 

rakentamisesta. 

Vapaakappaletoiminta on Kansalliskirjaston lakisääteinen tehtävä, jossa se 

yhteistyössä julkaisualan kanssa tallettaa kotimaisen julkaisutuotannon. 

Kansalliskirjasto saa vapaakappaleet kaikista painotuotteista sekä ääntä, kuvaa 

tai tekstiä sisältävistä tallenteista. Painotuotteiden vapaakappaleet välitetään 

myös Suomen muihin vapaakappalekirjastoihin. Sähköisten julkaisujen 

luovutukseen on kehitteillä tallennusalusta ja joidenkin kustantajien kanssa on 

sovittu julkaisujen luovutuskäytännöistä. 

EDItX -sanoman avulla voidaan kuvata standardi XML sanoma, joka sisältää 

kirjojen tai kirjalisenssien tilaus- tai myyntiraportin. Sanomia käytetään kirjojen 

hankintaketjussa. 

4 Kirjojen hankintaketju 

4.1 Painetut kirjat 

Tässä luvussa kuvataan painetun kirjan ja sen luettelointitietojen hankinnan 

pääpiirteet ja toimijat. Toimijoiden roolit on esitetty tarkemmin liitteessä 1.  

Toimijoita ovat kustantaja, kustantajan palveluntarjoaja, Kansalliskirjasto, 

välittäjä (yleisten kirjastojen välittäjä), kirjastokimppa/kirjasto ja kirjaston 

käyttäjä. Kustantajat edustavat kirjailijoita.  
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Toimintamalli esitetään kuvassa 1. ja se on pääpiirteissään seuraavanlainen 

 Kirjalle hankitaan ISBN-tunnus Kansalliskirjaston ISBN-keskuksesta. 

Oma ISBN tarvitaan sekä painetulle että sähkökirjalle. 

 Kustantaja toimittaa ennakkotiedot tai niiden päivityksen välittäjän 

tuotetietokantaan. Näitä ennakkotietoja päivitetään esim. jos kirjan nimi, 

laajuus tai ilmestymisaika muuttuu ennen sen ilmestymistä. 

 Tuotetietoa siirretään hyvin monella tavoin. Pienet kustantajat käyttävät 

yleisesti erilaisia excel-taulukkoja ja suurimmat kustantajat ovat vähitellen 

siirtymässä Onix-sanomien käyttöön. Yleisesti vain suurimmilla 

kustantajilla on tuotetietojärjestelmiä ja nämäkin on pitkälti räätälöityjä 

kustantajan tarpeiden mukaisesti. 

 Kustantajat voivat ilmoittaa uusien kirjojen tuotetietoja ONIX-

tallennusalustan kautta. Palvelu on tarkoitettu pienemmille kustantajille.  

 Välittäjät ylläpitävät saatavilla olevan kotimaisen kirjallisuuden 

tietokantoja ja päivittävät uudet ja muuttuneet tuotetiedot kirjastojen 

tietokantoihin. Tuotetietokanta sisältää myös kirjojen kansikuvat ja 

referaatit. Palvelua tarjoavat mm. Kirjavälitys ja BTJ. 

 Kirjastot tekevät painettujen kirjojen tilaukset pääsääntöisesti 

kirjastojärjestelmän hankintatoiminnallisuuden avulla. Kirjoja hankitaan 

myös välittäjien verkkopalveluiden kautta.  

 Kirjastot tilaavat kirjoja ennen niiden ilmestymistä. Noin 90 % yleisten 

kirjastojen kirjahankinnoista kohdistuu uutuuksiin, eli esimerkiksi syksyllä 

kirjastovalikoimiin tulevat teokset tilataan keväällä. Tämä auttaa 

arvioimaan painettujen kirjojen painosmääriä. 

 Yleisten kirjastojen kirjahankinnat on kilpailutettu siten, että hankinnat 

ohjataan sopimuskaudella joko yhdelle tai usealle sopimuskumppanille. 

 Suurin osa kuntien yleisistä kirjastoista kuuluu kirjastokimppaan, joka on 

kirjastojen alueellinen yhteistyömuoto. Usein kirjastokimpalla on 

käytössään sama kirjastojärjestelmä. Kirjastoaineiston hankintakimppa on 

usein saman laajuinen kuin kirjastojärjestelmäkimppa, mutta siihen 

vaikuttaa myös kunnan tekemä hankintayhteistyö. 

 Kirjastokimpat kilpailuttavat kirjastoaineiston sopimustoimittajat yhdessä, 

ja riippuen yhteistyön muodosta kunnat joko tekevät itsenäiset 

samansisältöiset päätökset tai mikäli kysymys on yhteishankintayksiköstä, 

päätös tehdään keskitetysti. Päätöksenteon monimuotoisuuden taustalla on 

kunnallinen itsemääräämisoikeus.  

 Pääsääntöisesti kaikki kirjastoaineisto hankitaan sopimustoimittajalta. 

Mikäli sopimustoimittaja ei pysty toimittamaan haluttua teosta, se voidaan 

hankkia esimerkiksi suoraan kustantajalta. Tämä on kuitenkin toiminta 

jota pyritään välttämään, koska laskutukseen ja toimitukseen liittyvät 
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sivukustannukset ovat pääsääntöisesti suuremmat kuin välittäjän kautta 

hankittaessa, vaikka kirjan hinta saattaa olla edullisempi. Lisäksi tähän 

vaikuttaa myös kirja-aineiston käsittely. Monet kirjat ostetaan välittäjiltä 

valmiiksi muovitettuina, eikä kirjastoissa ole työvoimaa tekemään tätä 

työprosessia. 

 Suurin osa kirjoista tilataan ennakkotietojen perusteella. Suurin kysyntä 

yleisten kirjastojen kirja-aineistosta kohdistuu suurten- ja keskisuurten 

kustantajien teoksiin, joiden ennakkotiedot ovat varsin hyvin saatavissa. 

Pienten ja harmaiden kustantajien teoksia hankitaan sen jälkeen kun ne 

ovat ilmestyneet ja kysyntää näihin teoksiin ilmenee asiakkaiden 

hankintatoiveiden kautta. Myös pien- ja harmaat kustantajat markkinoivat 

teoksiaan suoraan kirjastoille, mutta pääsääntöisesti heidät ohjataan 

markkinoimaan teokset yleisille kirjastoille BTJ Finlandin, Booky.fi:n tai 

Kirjavälityksen kautta. 

 Kirjahankinta tapahtuu pääsääntöisesti jokaisessa hankintakimppaan 

kuuluvan kunnan kirjastossa itsenäisesti. Riippuen yksittäisen kunnan 

suuruudesta ja kirjastoverkon laajuudesta, valinta tehdään joko keskitetysti 

tai jokaisessa lähikirjastossa erikseen, niin että tilaukset tehdään 

keskitetysti yhdestä paikasta.  

 Kunnan kirjastoverkkoon kuuluu aina pääkirjasto ja kunnan koosta 

riippuen lähikirjastoja, yksi tai useampi kirjastoauto ja mahdollisesti myös 

laitoskirjastoja ja kotipalveluyksikkö.  

 Karrikoidusti voidaan sanoa, että mitä isompi kirjastolaitos ja mitä 

laajemmat kokoelmat eri kirjastoyksiköillä on, sitä todennäköisempää on 

hajautettu valinta ja keskitetty tilaaminen. Tämä johtuu siitä, että 

lähikirjastoilla on usein palvelualueeseen suunnattu kirjastokokoelma, 

jonka kehittämisestä vastaa alueesta vastaavat kirjastoammattilaiset. 

 Yleisten kirjastojen ennakkotiedot ovat pääsääntöisesti Kirjavälityksestä, 

BTJ:stä tai tai Booky.fi:stä tulevia tuotetietoja. Ennakkotietojen sisältämät 

tiedot tarkentuvat BTJ:n (n. 80 %) tai yleisen kirjaston tekemän 

luetteloinnin perusteella mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun 

fyysinen kappale on käytettävissä. 

 Fennican ennakkotietojen lähteinä ovat Kirjavälityksen tuotetiedot, jotka 

tarkentuvat lopulliseen muotoonsa isojen kustantajien osalta käytännössä 

heti kun kirja on ilmestynyt. BTJ, jonka kanssa Kansalliskirjastolla on 

yhteistyösopimus, luetteloi kirjat Fennicaan välittömästi niiden 

ilmestymisen jälkeen. Pienempien kustantajien osalta kirjojen 

luettelointitietueet tallennetaan Fennicaan hitaammin. Yleiset kirjastot 

poimivat satunnaisesti Fennican luettelointitietoja kirjastojärjestelmiinsä. 

 Luettelointitiedot olivat syksyyn 2013 asti rajoitettu vain kirjaston 

käyttöön. Kesällä 2013 yleiset kirjastot sopivat BTJ Finland Oy:n kanssa 

luettelointietojen avaamisesta avoimeksi dataksi. Jatkossa yleisten 



Next Media - a Tivit Programme 

 

 Phase 3 (1.1-31.12.2013) 

 

 

 WP 1 LIBRARY LICENSING 1.3.7.2 

 

12 (34) 

 

 

kirjastojen aineistotietokannat voidaan liittää osaksi Melindaa eli 

valtakunnallista kirjastojen yhteisluetteloa. 

 

Kuva 1. Kotimaisten painettujen kirjojen hankintaprosessi yleisiin kirjastoihin.  

4.2 Kehitysnäkymät ja muutostarpeet 

Kirjastot haluavat säilyttää toimintamallin, jossa kirjastoasiakkaat voivat varata 

kirjoja ennen niiden julkaisemista myös sähkökirjojen osalta. Tämä edellyttää 

kirjahankintaa ennakkotietojen perusteella ja luettelointia kirjan ilmestyttyä kuten 

painetuissa kirjoissakin. Periaatteessa sähköisen kirjan julkaisuprosessi on 

nopeampi ja kirjoihin liittyvät lopulliset tuotetiedot voivat olla käytettävissä 

nopeammin. 

Sähkökirjojen käyttö liittyy entistä enemmän kirjastojärjestelmään. Kirjastokortti 

on sidottu kirjastojärjestelmään ja sen avulla kirjaudutaan myös erilaisiin 

sähköisiin kirjastoaineistoihin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 

sähkökirjakokoelma ei ole enää kunta tai kirjastokohtainen vaan 

kimppakohtainen. 

Tämä asettaa uudenlaisia tapoja toteuttaa sähkökirjahankintaa, sillä valinta ja 

tilaaminen tulevat tapahtumaan väistämättä keskitetysti. Esimerkiksi HelMet – 

kirjastojen osalta, on sovittu yhteisesti mitkä sähköisiä kirjastoaineistoja sisältävät 

palvelut on otettu käyttöön. Tämän jälkeen on sovittu minkä tyyppistä aineistoa 

valitaan kuhunkin palveluun, esimerkiksi OverDrive – palveluun on sovittu että 

siihen hankitaan angoamerikkalaista bestseller kauno- ja tietokirjallisuutta 

sähkökirjoina ja äänikirjoina, sekä LonelyPlanet – matkaoppaita.  
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Tämä vaatii sen, että aineiston valitsija seuraa englanninkielistä kirjamarkkinaa 

aktiivisesti, sekä seuraa asiakkaiden käyttäytymistä sähkökirja-alustan tilastojen ja 

palautteen perusteella ja vastaa siihen. 

Ennakkotilaukset ovat kirjastojen näkökulmasta yhtä tärkeitä sähkökirjojen kuin 

painettujen kirjojen osalta. Jo ilmestyneen teoksen hankinnan osalta sähkökirja on 

ylivoimainen, koska teos saadaan asiakkaalle parhaimmillaan muutamassa 

tunnissa. 

Ilmeisin muutostarve liittyy sähkökirjojen lisensointiin. Painetuissa kirjoissa 

lainsäädäntö takaa lainaamisen, sähkökirjoissa osapuolten pitää sopia 

lainaamiseen liittyvistä ehdoista. Sähkökirjalisenssit ostetaan määräajaksi, 

painetussa lainaaminen on mahdollista niin kauan kun kirja säilyy 

lainauskelpoisena. Kustantajat (kustannussopimukset) voivat rajoittaa lisenssien 

saatavuutta kirjastoille. 

Hankintaketjun eri osapuolet voivat tukea vain rajallista määrää 

lisensointimalleja. Liian suuri kirjo lisenssimalleja aikaansaa tietoteknisiä, 

taloudellisia ja hallintaan liittyviä ongelmia. Siksi ei ole mahdollista, että jokainen 

kustantaja tai kirjailija kehittäsi juuri hänelle soveltuvan lisensointimallin, jonka 

voimassaoloa ehtojen täyttymistä olisi seurattava omalla erityisjärjestelyllä. 

Lisensointiehtoihin liittyy tyypillisesti aikaan ja käyttäjämääriin liittyviä ehtoja. 

Lisensointiehdot tulisi kyetä välittämään sähköisinä sanomina. Sanoman tulisi 

sisältää tieto onko sähkökirja ylipäätään lisensoitavissa kirjastoon ja mitä 

käyttörajoituksia siihen liittyy. 

Kirjastojen hankintajärjestelmien tulisi tukea lisenssien hankintaa ja mahdollistaa 

jopa automaattiset lisenssien hankinnat kysynnän mukaan. Myös 

poikkeustilanteet, kuten yllättävät sähkökirjojen takaisinvedot, pitää pystyä 

hoitamaan. Nykykäytäntönä Helsingin kaupunginkirjastossa on, että lisenssi 

pidetään, jos varausjonoa on. Jos ei käyttöä, niin lisenssiä ei uusita.  

 Nyt välittäjät tarjoavat yleisille kirjastoille hankintaikkunoita omiin 

järjestelmiinsä. Jatkossa kirjojen hankinta tapahtuu kirjastojärjestelmissä 

tilaussanomina. 

Tuotetietojen vaihdon osalta suurimmat haasteet liittyvät toimijoiden lukumäärään 

ja luettelointitietojen käsittelyssä tapahtuvaan päällekkäistyöhön. Kirjojen 

hankintaketju tehostuu, jos tuotetiedot välittyisivät sähköisinä ONIX-sanomina.  

Painettujen kirjojen luetteloinnissa kirjastoissa tehdään tällä hetkellä runsaasti 

päällekkäistyötä, mikä johtuu osittain historiallisista syistä ja erilaisista 

käytännöistä eri kirjastoissa. Lopullinen luettelointi tehdään kun painetut kirjat 

ovat saapuneet kirjastoihin. Tulevaisuudessa luettelointityö tehdään kerran ja 

tiedot saatetaan muiden kirjastojen saataville. Päällekkäistyötä on tarkoitus 

vähentää yhteisen metatietovarannon, Melindan, avulla. 

Sähköisten kirjojen vapaakappaleiden luovutusprosessia kehitetään parhaillaan 

Kansalliskirjastossa. Vapaakappaleiden luovutuksen yhteydessä kustantajat 
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tulevat toimittamaan Kansalliskirjastolle (Melinda-tietokantaan) sähkökirjojen 

metadatan, jolloin metadata on heti kirjastojen käytettävissä. 

Luettelointitietoa voidaan välittää ja rikastaa osapuolten välillä. Luettelointitieto 

ei ole tekijänoikeuden alaista. Suurta määrää tietoa voi koskea tietokantaoikeus. 

Tietojen käyttöä voidaan säännellä sopimuksin, ts. tiedon tuottaja määrittelee mitä 

tiedolla saa tehdä.  

ONIX-tiedon käyttökelpoisuus yleisissä kirjastoissa paranee, koska painettujen 

kirjojen verkkomyynnin ja sähkökirjojen julkaisemisen takia kustantajien 

kannattaa monipuolistaa ONIX-tuotetietoja. Kustantajat ovatkin alkaneet 

kouluttaa henkilökuntaansa antamaan kirjoille luokitustietoja ja asiasanoja. Näitä 

tietoja voidaan käyttää kirjastojärjestelmien luettelointitietoina. 

EPUB- tiedostoihin lisätään tyypillisesti mm. kirjan nimi, kirjailijan nimi, ISBN-

numero sekä kirjan kansikuva. Kustantaja voi käyttää EPUB-tiedostojen 

valmistamisessa alihankkijaa, joka lisää myös metatiedot. 

Lainausalusta integroituu pitkällä tähtäimellä kirjastojärjestelmiin, niin että 

kirjastojen käyttäjäasiakkaat voivat lainata sähkökirjoja kertakirjautumisella. 

Palvelu voi rakentua useista erillisistä järjestelmäkokonaisuuksista, jotka 

integroidaan yhteen.  Erillisten järjestelmien takia yleisissä kirjastoissa joudutaan 

linkittämään kirjastojärjestelmien luettelointitiedot lainausjärjestelmässä 

sijaitsevaan EPUB-tiedostoon. Lainausalusta huolehtii lainaamiseen liittyvistä 

toiminnoista. 

Yleisten kirjastojen strategiassa 

(http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/sites/default/files/tiedostot/Toimenpidesuunnite

lma_0.pdf) eräänä ulottuvuutena on tarjota jakelukanava omakustanteille, 

julkisille ja paikallisille aineistoille. 

4.3 Sähkökirjat 

Tässä luvussa kuvataan millaiseen toimintamalliin kustantaja – yleinen kirjasto -

ketjussa kannattaa pyrkiä. 

 Toimintamallissa tunnistettiin seuraavat roolit: tekijät, kustantajat, 

kustantajan palveluntarjoajat, (kirjastojen) välittäjät, lainaus- ja 

lukualustojen tarjoajat, YKK, kirjastokimpat ja kirjastopalveluiden 

käyttäjät. Yksittäiset kirjastot kuuluvat kirjastokimppohin. 

 Yleisten kirjastojen konsortio kilpailuttaa ja hankkii kirjastoille esim. e-

aineistoja ja palveluita.  

 Tässä projektissa on hahmoteltu kustantaja – kirjasto -ketjua siten, että 

kustantajilla on omia palveluntarjoajia tai alihankkijoita (tuotetietojen 

välitys sähköisiin kauppapaikkoihin, prepublishing-palvelut EPUB-

tiedostojen valmisteluun) ja yleisillä kirjastoilla vastaavasti kirjastoa 

palvelevia välittäjiä tai alihankkijoita. 

http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/sites/default/files/tiedostot/Toimenpidesuunnitelma_0.pdf
http://sahkoisetsisallot.kirjastot.fi/sites/default/files/tiedostot/Toimenpidesuunnitelma_0.pdf
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 Palveluntarjoajien tehtäviä ovat mm. eri kustantajien kirjastotarjonnan 

kokoaminen ja välittäminen kirjastoille sekä yhden sähkökirjanimikkeen 

myynti- ja lainaustietojen kokoaminen kustantajalle. Myös lainausalusta 

voidaan hankkia palveluntarjoajalta. 

 Joissain tapauksissa kirjasto hankkii sähkökirjoja myös ilman alihankkijaa 

suoraan kustantajalta esim. maakuntakokoelmiin tms. 

 Tässä kuvatussa toimintamallissa kirjastojen hankinta siirtyy välittäjien 

järjestelmistä kirjastojärjestelmiin. 

 Tuotetiedot voivat tulla kirjastojärjestelmiin eri reittejä pitkin. 

Vaihtoehtoina ovat mm. kirjaston tai kustantajan palveluntarjoajat sekä 

Melinda. Eri tahot voivat jatkossa rikastaa metatietoja. 

 Lisenssiehdot ja tuotetiedot välitetään sähköisenä ONIX 3.0-sanomana eri 

toimijoiden välillä. 

 Tilaus- ja myyntitietojen välittämisessä hyödynnetään EDItX-sanomia. 

 Lainausalusta integroituu tulevaisuudessa osaksi kirjastojärjestelmiä, 

ainakin niin, että käyttäjä kirjautuu vain kerran. 

 

Kuva 2. Kotimaisten sähkökirjojen yleistetty hankintaprosessi yleisiin kirjastoihin.  

5 Pilotti  

Pilotin tavoitteena oli määrittää ja testata järjestelmien välistä tiedonsiirtoa eBib-

sähkökirjapalveluun liittyen. Lisäksi luotiin toimintamalleja ja mallisanomia 

tuotetietojen, lisenssiehtojen, tilausten, laskutuksen ja tuloutuksen sekä 

lainaustietojen siirtoon.  
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Kustantaja lähetti tuotetietosanoman välittäjälle, joka taas välitti tiedot eteenpäin 

kirjaston palveluntarjoajalle. Kirjaston palveluntarjoaja asetti kirjastojakeluun 

tulleet nimekkeet tarjolle myyntiin lisenssimallien mukaisesti, josta ne siirtyvät 

automaattisesti eBibiin kirjaston hankinnan jälkeen. 

Kirjastolisensointiin liittyvää laskutusta ja raportointia varten määriteltiin sanomat 

ja rajapinnat palveluntarjoajien järjestelmiin.   

Keskeisempien osien: lisenssisopimusten, tuotetiedon ja lainaustilastojen 

tietosisältö kuvataan seuraavassa tarkemmin. 

5.1 Tuotetieto 

Työssä määritettiin sähkökirjojen kirjastolisensointiin liittyvät tuotetiedot ja 

niiden vastaavuus eri toimijoiden näkökulmasta. Määrittely tarjoaa yleisen pohjan 

tarvittaville sähkökirjan tiedoille. 

Määritystä varten kartoitettiin, mitkä tiedot sisältyvät tyypillisesti eri toimijoiden 

järjestelmiin tällä hetkellä. Tämän lisäksi laadittiin lista tiedoista, jotka olisivat 

hyödyllisiä, mutta joita ei vielä ole mahdollista kerätä. Tulokset esitetään 

taulukossa 1 ja siitä havaitaan, että  

 tietojen kuvauksissa ja kattavuudessa on kirjavuutta koska eri toimijoiden 

järjestelmiä on kehitetty eri lähtökohdista. 

 suurimmalle osalle tuotetiedoista löytyy vastaavuus kustantajan 

tuotetietojärjestelmän ja kirjastojärjestelmän välillä. Löytyy kuitenkin 

kenttiä, joissa vastaavuutta ei ole.  

 sähkökirjojen julkaisupaikka on kustantajan rekisteröintipaikka, mikä 

suurimmilla kustantajilla on Helsinki. Julkaisupaikka-tieto ei sisälly 

kustantajalta lähetettäviin tuotetietoihin koska sille ei ole aikaisemmin 

ollut erillistä paikkaa tuotetietojärjestelmissä. Lisäksi tieto on usein 

ainoastaan ohjeistettu liitettäväksi ePub-tiedoston metatietoihin. 

 sähkökirjojen tiedostokoko ei sisälly kustantajan tuotetietoihin, koska 

usein sähkökirjatiedoston tekee alihankkija, joka lähettää tiedoston 

suoraan välittäjälle. Kustantajalla ei näin ollen ole välttämättä tietoa 

sähkökirjatiedoston koosta. Toisaalta tiedostokoko on mahdollista saada 

tiedostonhallintajärjestelmistä automaattisesti silloin, kun kirjan fyysinen 

tiedosto kopioidaan ketjun portaalta toiselle. Tiedostokoko on mahdollista 

saada alihankkijalta, mutta tämä edellyttäisi muutoksia nykyisiin 

toimintamalleihin. 

 kirjaston tarvitsemat tiedot eivät poikkea merkittävästi kaupallisen 

kirjaketjun tiedoista. Kustantajat voivat siksi käyttää samaa sanomaa 

tuotetietojen välittämisessä. 

 Taulukon toiveet kohdassa on listattu tuotetietoja joiden voidaan toisaalta 

katsoa kiinnostavan kirjastoasiakasta, ja toisaalta olevan sellaista tietoa 

jota jokin hankintaprosessin toimijoista voi tarvita. 
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Taulukko 1 Kustantajan ja kirjaston tuotetietojen vastaavuus. 

 

Kuvassa 3 esitetään esimerkki kirjan tiedoista, jotka näkyvät Ebib-sähkökirja- sekä 

Helmet-palveluissa. Kirjan sisältö on sama, mutta Ebibissä on kyse sähkökirjasta ja 

Helmetissä painetusta kirjasta. 

Kustantajan Onix-kenttä Kirjaston Marc Marc Huomautus

tuotetieto kenttä painettu e-ki rja

Kirjanteki jä <Contributor><PersonName> Teki jä 100 100

Suomentaja <Contributor><PersonName> Muu teki jä 700 700

Tuotenimi <TitleElement><TitleText> Teoksen nimi 245 245

Alaots ikko <TitleElement><Subti tle> Alanimeke 245|b 245|b

Alkuteos <TitleElement><TitleText> Alkuteos 756|t 756|t

Sarja <TitleElement><TitleText> Sarja 490 490

ISBN <ProductIdenti fier><IDValue> ISBN 020 020

ISSN <ProductIdenti fier><IDValue> ISSN 490|x 490|x monografia

ISSN <ProductIdenti fier><IDValue> ISSN 022 022 sarja julka isu

Julka isuvuos i <Publ ishingDate><Date> Julka isuvuos i 260|c 260|c

Julka isuvuos i <Publ ishingDate><Date> Julka isuvuos i 008DateOne 008DateOne

?ei  ole (Julka isupaikka) <CityOfPubl ication> Julka isupaikka 260|a 260|a

Kustantaja <Publ isher><Publ isherName> Kustantaja 260|b 260|b

Julka isukiel i <Language><LanguageCode> Kiel i 041 041 kiel ikoodi

Julka isukiel i <Language><LanguageCode> Kiel i 008Lang 008Lang kiel ikoodi

Julka isukiel i <Language><LanguageCode> Kiel i 099| 999|g kiel ikoodi

Julka isukiel i <Language><LanguageCode> Kiel i 546 546 selväkiel i senä

Tuotemuoto <Descriptive deta i l><ProductForm> Aineis tola ji LeaderRecType LeaderRecType Marc-koodi

Tuotemuoto <Descriptive deta i l><ProductForm> Aineis tola ji 099| 999|e koodi

Tuotenumero <Descriptive deta i l><ProductForm> Aineis tola ji 599 599 selväkiel i senä

Painos <EditionStatement> Painos 250 250

Laajuus <Extent><ExtentValue> Laajuus 300|a 256

Tiedoston koko (ei  Otava) <Extent><ExtentValue> Laajuus , koko ei  käytetä 256

Kirjatyyppi/1-4 v kuvi tettu

<Extent><Il lustrated>     

<DescriptiveDetai l> ei  käytetä 300|b ei  käytetä

Sisuksen värisyys

<ProductFormeaFtureType>           

<DescriptiveDetai l> ei  käytetä ei  käytetä ei  käytetä

Tal lennusmuoto(ePub ym) <ProductFormDetai l> ei  käytetä 020

Tal lennusmuoto(ePub ym) <ProductFormDetai l> Huomautus ei  käytetä 500

YKL-ki rjastoluokka <Subject><SubjectCode> Luokka 084 084

YKL kaunon l i sä luokka <Subject><SubjectCode> Luokka 084 084

As iasanat <Subject><SubjectHeadingText> As iasanat 600 600 kohdehenki lö

As iasanat As iasanat 650 650 as iasana

As iasanat As iasanat 651 651 maantiet.termi

Kirjan pa lkinnot TOIVE Huomautus 586 586

Teki jän pa lkinnot TOIVE? Huomautus ei  käytetä ei  käytetä

Käyttöra joi tus TOIVE Huomautus 506 506

Toinen julka isumuoto TOIVE Huomautus 530 530

Järjestelmävaatimukset TOIVE Huomautus ei  käytetä 538
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Kuva 3. Esimerkki kirjan tiedoista Ebib- ja Helmet-palvelussa.  

Tuotetietojen lähettämistä testattiin ONIX-sanomilla kuvan 4 mukaisesti. Testissä 

havaittiin muutamia ongelmia tuotetietojen välittymisessä. Joistakin kirjoista 

puuttuivat esittelytekstit, ja tietoa jouduttiin tarkentamaan jälkikäteen ennen 

tarjolle asettamista.  

Ellibs täydensi avainsanoitusta Helsingin kaupunginkirjaston kanssa, jotta eBib-

palvelun nimekkeiden tietosivuilla esiintyvät tiedot saatiin yhtenäisemmiksi 

kirjaston palveluiden kanssa. Ideaalitilanteessa asiasanoitus täydennettäisiin 

automaattisesti erillisestä palvelusta. 

 

Kuva 4. Pilotissa kokeiltu toimintamalli tuotetietojen välityksessä.  
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5.2 Sähkökirjatiedosto 

Kirjavälitys toimitti tuotetiedoissa kuvattujen, ennalta sovittujen nimekkeiden 

osalta Otavan ja Bonnierin suojaamattomat ePub 2.1 -sähkökirjatiedostot sekä 

niiden kansikuvat Ellibsille kirjastotarjontaa varten. Kuvan 5 mallista poiketen 

Edita ei käyttänyt palveluntarjoajaa, vaan toimitti sähkökirjatiedostot (kuten myös 

tuotetiedot) suoraan Ellibsille. 

Ellibs siirsi ePub-tiedostot tiedostopalvelimilleen ja suojasi tiedostot valittujen 

tekniikoiden (selainlukeminen ja Adobe DRM) mukaisesti. Nimekkeet asetettiin 

kirjastotarjontaan sitä mukaa, kun kirjoista oli saatu kirjatiedosto ja kansikuva. 

Ennakkotilausjärjestelmässä kirjat olisi mahdollista asettaa kirjastotarjontaan jo 

tuotetiedon perusteella, mutta tätä mahdollisuutta ei eBib –koekäytössä tuettu eikä 

sitä näin ollen testattu.  

Ellibs testasi tiedostotoimitukset ennalta toimitetun tuotelistan pohjalta – näin 

saatiin kuva siitä, mitkä nimekkeet toimitukseen tuli sisältyä. Nimekkeiden 

välityksessä havaittiin toimitusvaiheessa jonkin verran puutteita. Osa tiedostojen 

mukana lähetetyistä kansikuva- ja kirjatiedostoista puuttui toimituksen 

ensimmäisessä vaiheessa. Tiedostot toimitettiin jälkitoimituksena puutteiden 

havaitsemisen jälkeen. Sisällössä ei havaittu puutteita.  

Osa kirjatiedostoista oli tuotetiedon osalta merkitty ilmestyväksi myöhemmin, 

joten näiden osalta tarjolle asettaminen tapahtui jälkikäteen, kun tiedostot 

toimitettiin Ellibsille niiden ilmestyttyä. 

Ellibs asetti nimekkeen kirjastotarjontaan heti, kun kaikki lähetykseen liittyvä 

tuotetieto, kirjatiedosto ja kansikuva oli kunnossa. Kirjasto hankki nimekkeet 

tarjoaman kautta, jolloin tiedostot siirtyivät automaattisesti jaeltavaksi 

kirjastoasiakkaille Ebibin lainausalustan kautta. Tuotetietojen pohjalta koostettiin 

Ebibin kirjan tietosivu. 

Tuotetietosanomaa voidaan välittäjän näkökulmasta käyttää materiaalijakelun 

tarkistamiseen ja kontrollointiin, ja tiedostojen fyysiset tai sisällön puutteet 

voidaan tarkistaa pitkälle automatisoiduilla tarkistustyökaluilla. Koekäytön 

toimitukset hoidettiin pääosin sähköpostiliikenteenä, joka omalta osaltaan aiheutti 

ylimääräistä sekaannusta ja altisti virheille - joskaan ei voida sanoa, että ongelmat 

johtuivat tästä. Sujuvan toimitusputken aikaansaamiseksi kaikki sähkökirjaan 

liittyvät tiedostot (kuten myös tuotetiedot) olisi syytä siirtää järjestelmien 

välisellä, mahdollisimman automaattisella tiedostonsiirtoyhteydellä (esim. FTP) 

tai erillisellä sanomarajapinnalla. 
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Kuva 5. Pilotissa kokeiltu toimintamalli Epub-tiedostojen välityksessä.  

5.3 Lisenssiehdot 

Tässä projektissa sovittiin mukana olevien osapuolten kesken sähkökirjojen 

kirjastokäytön lisenssiehdoista, jotka olivat: 

• yksi kirja yksi samanaikainen käyttäjä, lisenssi voimassa vuoden 

• 100 lainan pooli enintään vuodeksi (rajoittamaton yhtäaikainen käyttö) 

• 20 yhtäaikaisen lainan lisenssi vuodeksi tai ½ vuodeksi (rajoittamaton 

lainamäärä, rajoitettu yhtäaikainen käyttö)  

Ellibs rakensi lainausalustaa tuen edellä määritellyille lisenssiehdoille. Pilotin 

lisenssit olivat voimassa 31.12.2013 saakka ja ehdot oli määritelty 

vuosi/puolivuositasolla. Ebib-hankinnan lisenssiehdot toteutettiin dynaamisiksi 

halutulle ajanjaksolle, ts. hankintajärjestelmään toteutettiin mahdollisuus laskea 

haluttu hinta/lainamäärä viikkotason oikeuksille annetuilla alkuarvoilla. 

Käytännössä vuosittainen tai puolivuosittainen lisenssi todennäköisesti riittää, 

eikä tarkempaan skaalaukseen ole tarvetta. 

 

Lisenssitoteutuksessa kullakin kirjalla voi olla useita samanaikaisia malleja 

käytössä jos ne sopivat yhteen, esim. yhden kirjan lisenssin voi ostaa 20 

yhtäaikaisen lainan päälle, jolloin on 21 yhtäaikaista lainaa siten, että yhden kirjan 

ja 20 yhtäaikaisen lainan ajat määrittyvät erillisinä ostohetkestä. 

Koekäyttövaiheessa lisenssiehdot välitettiin sähköpostin välityksellä. Kullekin 

kirjalle oli taulukkorakenteessa määritelty lisenssit ja hinnat. Tämän pohjalta 
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Ellibs toteutti ehdot kirjastotarjooman ja lainausalustan säännöstöön, ja 

varsinaisen materiaalin saavuttua ehdot sidottiin nimekkeisiin hankintaa varten. 

Koekäyttövaiheen toimintamalli ei toimi volyymien kasvaessa ja toimijoiden 

määrän lisääntyessä. On selvää, että ehtojen välittämiseen tarvitaan 

yksiselitteisesti määritelty sanomaliikenne. Lisenssien hallinta on myös jatkossa 

oltava kustantajien määriteltävissä, tätä osaa prosessista ei voi jättää välittäjille. 

Lisenssien hallinnan on lisäksi ohjattava välittäjien toimintaa siten, että tilaus-, 

toimitus- ja laskutusprosessi voidaan toteuttaa oikein. Tulisi olla todennettavissa, 

että välittäjän myynti kirjastolle vastaa välittäjän raportointia kustantajalle ja sitä 

kautta kustantajan laskutusta välittäjälle. 

Kirjavälitys selvitti, ONIX 3.0 standardin soveltuvuutta pilotissa käytettyjen 

lisenssiehtojen kuvailuun. Standardi sisältää uuden käyttöoikeudet 

elementtiryhmän, minkä avulla voidaan määrittää onko tulostaminen, kopiointi, 

puhesynteesi, jakaminen tai lainaaminen sallittua ja mitkä ovat näihin liittyvät 

käyttörajoitukset. Pilotissa käytetyt lisenssiehdot voidaan kuvailla seuraavasti: 

Lisenssimalli 1 

<EpubUsageConstraint> 

    <EpubUsageType>06</EpubUsageType> 

    <EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus> 

    <EpubUsageLimit> 

        <Quantity>1</Quantity> 

        <EpubUsageUnit>07</EpubUsageUnit> 

    <EpubUsageLimit> 

</EpubUsageConstraint> 

<EpubUsageConstraint> 

    <EpubUsageType>07</EpubUsageType> 

    <EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus> 

    <EpubUsageLimit> 

        <Quantity>12</Quantity> 

        <EpubUsageUnit>14</EpubUsageUnit> 

    <EpubUsageLimit> 

</EpubUsageConstraint> 

 

Lisenssimalli 2 

<EpubUsageConstraint> 

    <EpubUsageType>06</EpubUsageType> 

    <EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus> 

    <EpubUsageLimit> 

        <Quantity>100</Quantity> 

        <EpubUsageUnit>10</EpubUsageUnit> 

    <EpubUsageLimit> 

</EpubUsageConstraint> 

<EpubUsageConstraint> 

    <EpubUsageType>07</EpubUsageType> 
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    <EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus> 

    <EpubUsageLimit> 

        <Quantity>12</Quantity> 

        <EpubUsageUnit>14</EpubUsageUnit> 

    <EpubUsageLimit> 

</EpubUsageConstraint> 

 

Lisenssimalli 3, puoli vuotta 

<EpubTechnicalProtection>01</EpubTechnicalProtection> 

<EpubUsageConstraint> 

    <EpubUsageType>06</EpubUsageType> 

    <EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus> 

    <EpubUsageLimit> 

        <Quantity>20</Quantity> 

        <EpubUsageUnit>07</EpubUsageUnit> 

    <EpubUsageLimit> 

</EpubUsageConstraint> 

<EpubUsageConstraint> 

    <EpubUsageType>07</EpubUsageType> 

    <EpubUsageStatus>02</EpubUsageStatus> 

    <EpubUsageLimit> 

        <Quantity>6</Quantity> 

        <EpubUsageUnit>14</EpubUsageUnit> 

    <EpubUsageLimit> 

</EpubUsageConstraint> 

 

Perustapauksessa kullakin tuotteella voi olla vain yksi lisenssiehto. Yksilöllisten 

tuotetunnusten avulla olisi mahdollista kuvata samalle tuotteelle useita 

rinnakkaisia lisenssiehtoja. Tämä siis edellyttää, että kullekin 

lisenssivaihtoehdolle luodaan yksilöllinen tuotetunniste. Rinnakkaisia 

lisenssivaihtoehtoja tarvitaan skenaariossa, jossa kirjastokimppa tai kirjasto 

valitsee kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivamman lisenssivaihtoehdon 

nimikkeittäin. 

Kansainvälinen ISBN-keskus antoi 2012 ohjeistuksen ISBN-tunnuksen käytöstä 

sähköisillä julkaisuilla. Siinä keskeisin periaate on, että jos tuote on voitava 

tunnistaa jakeluketjussa erillisenä se saa oman ISBN-tunnuksen. Ei ole kuitenkaan 

vielä selvää edellyttääkö eri lisenssivaihtoehdot omaa ISBN-tunnusta. 

Rinnakkaisia lisenssiehtoja ei ole mahdollista hinnoitella erikseen tai hallinnoida 

ilman erillisten tuotenumeroiden käyttöä. Nykyiset prosessit ja järjestelmät eivät 

kuitenkaan tue erillisten tuotenumeroiden käyttöä.  Asian tarkempi selvittäminen 

jää jatkohankkeeseen. 

Analyysin perusteella kaupallisessa jakelussa olevien sähkökirjojen 

hankintaprosessi voidaan toteuttaa yksiselitteisesti silloin, kun yhdellä tuotteella 

on yksi samanaikainen lisenssimalli käytössä. 
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 ONIX 3.0 – sanoman avulla voidaan kontrolloida nimekekohtaisesti oikeutta 

kirjastomyyntiin. Seuraavassa esimerkki kuvailusta, jossa tuotteelle sallitaan 

kirjastolainaus: 

<EpubUsageConstraint> 

    <EpubUsageType>06</EpubUsageType> 

    <EpubUsageStatus>01</EpubUsageStatus>    

</EpubUsageConstraint> 

 

5.4 Hankinta- ja kokoelman hallinta 

Kirjaston tavoitteena on tarjota ajantasainen ja saatavilla oleva e-kirjakokoelma 

kirjastoasiakkaiden käyttöön. Kokoelmaan hankitaan kirjauutuuksia ja 

lisenssimääriä lisätään varaustilanteen mukaan, niin ettei kohtuuttomia 

varausjonoja muodostu. Hankintatoimi on jatkuvaa ja varausjonoja seurataan 

säännöllisesti.  

Kirjojen hankintakäyttöliittymässä tulee esittää selkeästi, mitkä 

verkkokirjakaupan e-kirjat ovat saatavilla myös kirjastolisenssillä ja mitkä ovat 

lisenssivaihtoehdot. Kirjastojen hankintaa tekevän virkailijan tulee kyetä 

löytämään helposti kokoelmiin hankittavat uutuuskirjat ja jo aikaisemminkin 

julkaistut sähkökirjat. 

Kokoelmahallinta tarvitsee sekä yhteenvetoja että yksityiskohtaista tietoa 

hankituista kirjoista ja niiden lisenssimalleista. Lisenssien uusintaa varten 

tarvitaan tieto kirjojen käyttöasteesta. Lisäksi järjestelmästä tulee nähdä, millä 

hinnalla e-kirjan lisenssit on hankittu.  

Edellä kuvatun määrittelyn pohjalta rakennettiin Ellibsin verkkokaupan yhteyteen 

toiminnallisuus sähkökirjojen hankintaan ja lisenssitietojen hallintaan. Kirjojen 

hankintakäyttöliittymä ja lisenssien hallintanäkymä esitetään kuvissa 6 ja 7.  

Pilotissa sähkökirjojen lisenssien hankinta tapahtui kirjautumalla Helsingin 

kaupunginkirjaston tunnuksilla Ellibsin- verkkokauppaan, josta Ebib kirjastoon 

saatavilla olevat teokset olivat hankittavissa. Kunkin kirjan tietosivulla oli 

valittavissa kirjaan saatavilla olevat lisenssimallit.  
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Kuva 6. Pilotissa rakennettu sähkökirjojen hankintakäyttöliittymä. 

Hankitut sähkökirjat näkyvät sähkökirjakokoelmassa asiakkaalle lähes 

välittömästi sillä sähkökirjat ja hankitut lisälisenssit aktivoituvat kokoelmaan 

muutaman minuutin kuluessa siitä, kun tilaus tehdään. 

Tulevaisuudessa hankinta voidaan liittää osaksi kirjastojärjestelmää erillisen 

hankintarajapinnan avulla sanomaliikenteen keinoin. 

Lisenssien hallinnointia varten toteutettiin viestimekanismi, joka ilmoittaa kunkin 

lisenssin päättymisajasta lainausalustaan määritellylle henkilökunnalle 

sähköpostitse sekä sisäisen viestilaatikon välityksellä. 

Verkkokaupan tarjoomaan lisättiin kokoelmaa varten yleinen sivu, josta on 

nähtävissä kokoelman lisenssitilanne (ostot, käyttöaste, lisenssiajat). Sivulta on 

mahdollisuus uudistaa lisenssit. Lisenssitiedon hallintanäkymä on esitetty kuvassa 

7. 



Next Media - a Tivit Programme 

 

 Phase 3 (1.1-31.12.2013) 

 

 

 WP 1 LIBRARY LICENSING 1.3.7.2 

 

25 (34) 

 

 

 

Kuva 7. Pilotissa rakennettu lisenssitiedon hallintanäkymä  

5.5 Tilastointi 

Kirjaketjun eri osapuolet tarvitsevat monipuolista tietoa paitsi digitaalisten 

kirjaston kehittämiseen myös sen vaikutusten arvioimiseen. Seuraavassa kuvataan 

eri osapuolten tietotarpeita ja tietojen käyttöä. 

Kustantajalle kiinnostavaa tietoa on mm. lisenssien käyttöaste ja sen 

kehittyminen. Tämän lisäksi tarvitaan kokonaiskuva kirjan käyttömäärästä 

kokoelmittain. Kirjojen käyttöä ja niihin kohdistuvaa kiinnostusta kokoelmissa 

voidaan hyödyntää myynnin tukena - sähkökirjojen suosiota voidaan esimerkiksi 

verrata painettujen teosten suosioon.  

Myös välitysportaassa tarvitaan vastaavia tietoja, jotta markkinointia voidaan 

kohdentaa ja sähkökirjojen välitystä parantaa. Tietoja tarvitaan lisäksi siitä, mikäli 

jokin lisenssimalli tai lukutapa ei ole käyttäjien suosiossa. Palveluiden 

ominaisuuksia voidaan parantaa tilastojen pohjalta - suosittuja mekanismeja 

lainausalustan puolelta voidaan siirtää kaupallisen sähkökirjamyynnin puolelle, 
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sillä samat sisällönvälitystekniikat ovat usein käytössä myös siellä – joskin 

eroavaisuuksiakin toki löytyy.  

Kustantajien palveluntarjoajat tarvitsevat tietoja, jotta ne voivat tarjota 

mahdollisimman kattavat tilastot välittämiensä nimekkeiden käytöstä. Tämä on 

erityisen tärkeää, kun laskutus perustuu asiakkaalta saatuihin käyttötilastoihin. 

Kirjasto tarvitsee tilastoja sekä kokoelman käytön seuraamiseen että 

kokoelmanhallintaan. Kokoelmahallinnan tavoitteena on luoda kokoelma 

mahdollisimman taloudellis-tehokkaasti ja optimoida lisenssien määrä ja laatu, 

kirjojen käyttöaste sekä laina-ajat. Haluttaessa vähemmän suosittujen kirjojen 

lisenssit voidaan jättää uusimatta ja suosittuihin kirjoihin hankkia lisää lisenssejä. 

Muita keinoja taloudellis-tehokkaaseen kokoelmanhallintaan ovat mm. 

lisenssityypin valinta ja laina-aikojen määrittäminen. 

 

Kullekin nimekkeelle tulee olla mahdollista määritellä lisenssihankintavaiheessa 

sopiva laina-aika ja näin vaikuttaa e-kirjojen kiertonopeuteen. Tällä on myös 

vaikutusta kirjojen käyttöasteeseen ja lainattavissa olevien kirjojen määrän sekä 

hankittavien lisenssien määrään.  

 

Kirjaston näkökulmasta tilastojen tulee pureutua myös yksityiskohtiin, jotta 

hankittujen kirjojen käyttöastetta voidaan tutkia syvällisesti. Kirjan kysynnän 

arviointiin tarvitaan tieto mm. aineiston käytöstä välitysmekanismeittain 

(lainaustapa) sekä valitusta laina-ajasta sekä nimekekohtaisista lainamääristä. 

Varaustilastoja tarvitaan, jotta voidaan havaita teosten senhetkinen suosio, ja 

kokoelmaan voidaan lisätä lisenssejä reaaliajassa. Kirjasto tarvitsee lisäksi tietoa 

myös siitä, millä laitteilla kirjastoa käytettään ja miten asiakasmäärät ovat 

kehittyneet. 

 

Jotta tarkkojen lainaustietojen kerääminen olisi mahdollista, Ellibs kehitti 

lainausalustaan laina-aikalaskurin. Kävijämääräseurannassa hyödynnettiin Google 

Analyticsiä. Tilastointityökalulla voidaan tulostaa sekä kustantajille että 

kirjastoille tarvittavat tilastot. Seuraavassa esitetään tässä hankkeessa kehitetyt 

merkittävimmät tilastot. 

5.5.1 Kokoelman yleiskatsaus 

Kirjaston yleiskatsaus tuottaa yleiskuvan kirjaston kokoelmasta ja lainausmääristä 

sekä kirjastoon rekisteröityneiden asiakkaiden määrästä sekä tilastojenottohetkellä 

lainassa olevien e-kirjojen, varausten ja asiakkaiden määrästä. Yleiskatsaus on 

kokoelmakohtainen ja se voidaan muodostaa valitulta ajanjaksolta. Kehitteillä on 

ominaisuus, jonka avulla yleiskatsaus voidaan muodostaa myös kustantajittain. 

Yleiskatsaukseen sisältyvät tiedot esitetään taulukossa 2.  

Taulukko 2 Esimerkki kokoelman yleiskatsauksesta. 

15.10.2012-29.9.2013 Määrä  

Hankittuja e-kirjoja 123  

Lukuoikeuksia yhteensä 938  

Lainattuja e-kirjoja 13689 (Nykyisiä: 401) 



Next Media - a Tivit Programme 

 

 Phase 3 (1.1-31.12.2013) 

 

 

 WP 1 LIBRARY LICENSING 1.3.7.2 

 

27 (34) 

 

 

Varauksia 980 (Nykyisiä: 14) 

Asiakkaita 10282  

Uniikit lainaavat kirjastoasiakkaat 4874 (Nykyisiä: 394) 

5.5.2 Laina- ja varaustilastot 

Lainatilastoista voidaan selvittää kokoelman käyttöä: kuka käyttää ja miten. Näillä 

tiedoilla on suuri merkitys ja niitä käytetään mm. kokoelmien hallinnassa ja 

kehittämisessä. Tilastot voidaan muodostaa lainaustavan (e-kirjan lataaminen 

koneelle/lukeminen selaimessa) ja valitun laina-ajan (1t, 1pv, 7, 14 pv) sekä 

käyttäjien demografisten tekijöiden mukaan.  

Kokoelmahallinnan näkökulmasta merkittävimmät tiedot ovat lainausmäärät 

aihepiireittäin ja nimekkeittäin. Aihepiireittäin ja e-kirjanimekkeittäin tuotettavaa 

tietoa ovat mm. lainamäärä, palautusprosentti, alle 2 tunnin laina ja lainassa 

oloajan keskiarvo. 

Taulukko 3 Lainatilastot kirjastonimikkeittäin. Tiedot on kerättävissä halutulta 
aikaväliltä. 

Otsikko Määrä 
Palau-

tettu 

% Palau-

tettu 

Laina-ajan 

keskiarvo 

700 grammaa 126 46 37 % 9 vrk 23:33:28 

Chateau Inkeroinen: 9 

kertomusta 
39 24 62 % 6 vrk 17:32:27 

Ei kenenkään maassa: romaani 114 47 41 % 8 vrk 23:44:43 

Ella Aura ja kolmastoista haltia 18 13 72 % 3 vrk 00:31:41 

Ella Auran tuomiopäiväkirja 21 12 57 % 7 vrk 09:33:29 

Erottaja 46 34 74 % 5 vrk 22:05:39 

Esimiehen työsuhdeopas 12 3 25 % 5 vrk 06:00:54 

Esimiesosaaminen – Liiketoi-

minnan menestystekijä 
76 21 28 % 8 vrk 01:36:31 

 

Lainatilaston tietoja voidaan ristiintaulukoida. Esimerkiksi. nimeke, lainatapa, 

aihealue ja laina-aika voidaan ristiintaulukoida lainaustavan, laina-ajan, päivän, 

viikon, kuukauden tai vuoden kanssa. Näin saadaan tietoa mm. lainaustavan 

muutoksista kuukausitasolla tai laina-ajan muutoksista lainaustavasta riippuen. 

Kaikki tilastot toteutettiin jo koekäyttövaiheessa kokoelmakohtaiseksi 

laajennettavuutta silmällä pitäen. Kokoelmakohtaisen tiedon lisäksi tilastot 

saadaan myös kustantajittain. Taulukossa 4 on esimerkki tietojen 

ristiintaulukoinnista.  
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Taulukko 4 Esimerkki lainatietojen ristiintaulukoinnista. Lainojen määrä valituilla 
laina-ajoilla kuukausittain. 

Ajanjakso \ Laina-aika 1 pv 1 t 14 pv 7 pv 

10.2012 100 0 0 741 

11.2012 107 0 0 773 

12.2012 98 0 0 902 

01.2013 108 0 355 961 

02.2013 95 0 731 1 

03.2013 75 0 762 0 

04.2013 61 0 716 0 

05.2013 77 0 743 0 

06.2013 169 15 1537 0 

07.2013 195 7 1639 5 

08.2013 100 3 1208 0 

09.2013 109 0 1293 0 
 

Varaustilastoista varauksia voidaan tarkastella vain nimekkeittäin ja 

aihepiireittäin. Varauksia ei voida ristiintaulukoida esim. käyttäjien demografisten 

tekijöiden suhteen. Varaustilaston merkitys onkin nimekkeiden reaaliaikaisen 

varaustilanteen seuraaminen. Tilasto voidaan tulostaa halutulta ajanjaksolta. 

Taulukko 5 Esimerkki varaustietojen tilastoinnista. 

Otsikko Määrä 

700 grammaa 58 

Chateau Inkeroinen: 9 kertomusta 5 

Ei kenenkään maassa: romaani 9 

Erottaja 1 

Esimiehen työsuhdeopas 3 

Esimiesosaaminen – Liiketoiminnan menestystekijä 37 

Hiirestä puumaksi 18 

Jäljellä 2 

 

Aihe Määrä 

Talous 117 

Fantasia 12 

Huumori 33 

Kirjallisuudentutkimus 14 

Eksatit luonnontieteet 24 

Romaanit, novellit 337 

Henkilöhistoria 6 

 

5.5.3 Liikennetilastot 

Liikennetilastoista nähdään käyntimäärä laitteittain ja käyttöjärjestelmittäin sekä 

laitetyypeittäin (tietokone, tabletti, puhelin, muu). Liikennetilasto voidaan 

muodostaa halutulle tarkasteluajanjaksolle. 
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Laajimmillaan liikennetilastoon voidaan muodostaa tarkasteluajankohtana 

liikenne käytetyllä laitteella lajiteltuna niin, että tilastosta voidaan tulkita 

vierailujen määrä, vierailun keskimääräinen aika, vierailun aikana tarkastellut 

sivut, sekä se, kuinka suuri osuus vierailijoista oli uusia vierailijoita ja kuinka 

suuri osuus poistui heti. 

Taulukko 6 Esimerkki liikennetilastosta. Käyntimäärä laitteittain valittuna 
ajanjaksona. 

Laite \ Ajanjakso 2012 2013 

Computer - Apple Mac 1587 4466 

Computer - Linux 348 1165 

Computer - Windows 7862 19519 

Console - Playstation 0 1 

Phone - Android 490 1099 

Phone - Apple iPhone 1451 4902 

Phone - Symbian 13 0 

Phone - Windows 116 594 

Player - Apple iPod 12 66 

Player - Iriver 1 0 

Player - Microsoft Zune 8 91 

Player - Zune 23 0 

Tablet - Android 2805 20701 

Tablet - Apple iPad 6923 27708 

Tablet - HP 0 3 

(ei tiedossa) 479 5356 

 

5.5.4 Turn away-tilastot 

Turn away –tilastoista nähdään miten asiakkaat käyttäytyvät kun halutun kirjan 

kaikki lukuoikeudet ovat lainassa. Ebib kirjasto tarjoaa mahdollisuuden. 

varauksen tekoon tai kirjan ostamiseen. Turn away tilastot voidaan rajata 

haluttuun ajanjaksoon. Taulukossa 6 on esimerkki tilastosta. 

Taulukko 7 Esimerkki Turn away tilastosta ajalta 5.6.-29.9.2013. 

Ei voinut lainata, koska 

kaikki lukuoikeudet käytössä 
6718 kertaa  

jonka jälkeen   

- teki varauksen 439 kertaa  

- napsautti ostolinkkiä 0 kertaa 
(johti ostokseeen 

0 kertaa) 
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 Myyntilinkit  

Napsautti ostolinkkiä vaikka kirja 

oli saatavilla 
24  

Kaikki eBibin kautta tulleet 

asiakkaat, myydyt kirjat 
0  

 

Tilastoja käytettiin koekäyttövaiheessa palvelun ominaisuuksien analysointiin. 

Havaittiin mm. ettei raja lainan ja esikatselun välillä ole yksiselitteinen. 

Koekäytön edetessä todettiin, että keskimäärin 20% lainoista on pikalainoja; alle 

kahden tunnin lainoja. Käyttäjät siis lainaavat nimekkeen tutkiakseen tarkemmin 

sisältöä, ja palauttavat sen, mikäli sisältö ei vastaa odotuksia, vaikka tarjolla on 

esikatselu, jossa kirjan sisältöön voi tutustua. Varsinkin kaunokirjallisuuden 

tapauksessa on kyseenalaista, tulisiko pikalaina kirjata todelliseksi lainaksi - 

lainapoolia tulisi säästää todellisille lainoille. Teknisesti pikalaina voidaan 

palauttaa takaisin lainapooliin tai poistaa siitä. 

5.5.5 Tilastotietojen siirto 

Tietojen parhaan hyödynnettävyyden ehtona on, että lainaustilastot saadaan 

kuljetettua joustavasti osapuolelta toiselle. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää 

tilastointiin tarkoitettuja standardisanomia tai välittää tieto muulla tavoin, kuten 

CVS-rajapinnan välityksellä.  

Tällä hetkellä lainaustilastot on toteutettu Ellibsin raportointipalvelun yhteyteen 

CVS-tiedoin. Tiedot saadaan välitettyä tällä mekanismilla kustantajille tai 

kustantajien palveluntarjoajille, ja koekäytön yhteydessä tilastoja toimitettiin juuri 

em. tietomallilla – tosin raportointipalvelun koekäytössä käytettiin 

sähköpostiviestintää. 

Jatkosuunnitelmana ja tarjottavana vaihtoehtona CVS-tiedostoille Ellibsillä on 

tarkoitus toteuttaa rajapintatason liittymä, joka voidaan kiinnittää kustantajan 

tarpeen mukaan. Lainaustietoja voidaan esimerkiksi kysyä kustantajille 

tarjottavaan raportointipalveluun tai tiedot voidaan välittää suoraan kustantajille 

rajapinnan välityksellä. Rajapintatason liittymän sanoman riippuu standardien 

soveltuvuudesta, ja asiaa tutkitaan edelleen. 

5.6 Myyntiraportti ja laskutus  

Laskutusmekanismi koekäytössä oli toteutettu siten, että Ellibsin 

verkkokauppamekanismi loi lisenssien hankinnan mukaisen laskun kirjastolle 

aina, kun kirja hankittiin Ebibiin. Laskun toimitus kirjastolle yhdistettiin Ellibsin 

normaaliin myyntimekanismiin, joten laskutus kirjaston suuntaan hoitui Ellibsin 

normaalin sisällönvälityslogiikan mukaisesti.  

Lisenssejä varten Ellibs teki joitakin lisäyksiä ja muutoksia myyntiraporttiin. 

Hankitut lisenssit ja niiden ehdot (alkuaika, loppuaika, määrä, 

poolilaina/käyttäjät) mallinnettiin CVS-raporttiin aiempien hintatietojen lisäksi ja 

raportti yhdistettiin Ellibsin myyntiraportointiportaaliin, josta tiedot ovat 
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ladattavissa kustantajittain. Ellibsin myyntiraportti kirjaston hankinnasta 

toimitettiin tässä koekäytössä sähköpostitse kustantajille sekä Kirjavälitykselle, 

joka kustantajan palveluntarjoajan roolissa laskutti Ellibsiä raportoidun mukaan. 

Sähkökirjojen kirjastolisenssien laskutus Ellibsille tehtiin Kirjavälityksen 

normaalin tilaus- ja laskutusstandardien mukaan. Tilaukset luettiin Kirjavälityksen 

toiminnanohjausjärjestelmään Ellibsin toimittaman raportin pohjalta. Tilitykset 

kustantajille tehtiin Kirjavälityksen normaalin sähkökirjojen tilitysprosessin 

mukaisesti normaalin sähkökirjamyyntien ohessa.  

Koekäytössä toteutuneen toimintamallin lisäksi tutkittiin EDItX standardien 

käyttömahdollisuutta myyntiraporttina tai tilaussanomana. Tilaukset pystytään 

toimittamaan välittäjältä kustantajalle Book Order Format For Library Supply 

(LibraryOrder.xml) –sanomalla. Standardi tilaussanoma tukee samaa mallia kuin 

Onix tuotetietosanoma, tuotteella voi olla vain yksi lisenssiehto käytössä ja 

tuotetta tilataan voimassa olevalla lisenssiehdolla. 

Selvityksessä havaittiin, että EDItX-tilaussanomalla pitää välittyä tieto, että tuote 

on ostettu voimassaolevalla lisenssiehdolla, <OrderNotes>License 

purchase</OrderNotes>-kenttää käyttäen. 

 

 

Kuva 8. Pilotissa kokeiltu toimintamalli myynti- ja laskutustietojen välityksessä.  

6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Sähkökirjojen kirjastolisensointi on Suomessa vielä varsin uutta ja 

sähkökirjakokoelmat ja käyttäjämäärät ovat vielä vaatimattomia. On kuitenkin 
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hyvin oleellista, että kirjastolisensointia kehitetään yhteistyössä kirjakustantajien 

ja kirjastojen kanssa, jotta molempien osapuolten edut voidaan ottaa huomioon. 

Tämä tutkimus osoitti, että ONIX for Books-standardin mukainen tuotetietojen 

sähköinen siirto on välttämätöntä kaupallisen prosessin toimivuuden kannalta. 

Sähköinen tiedonsiirto on entistä tärkeämpää koska sähkökirjojen myötä prosessin 

osapuolet tarvitsevat entistä laajempia ja tarkempia tietoja. 

ONIX for Books mahdollistaa rikkaan tuotetiedon siirron koko kirjaketjussa 

kustantajilta välittäjien ja palveluntarjoajien kautta kirjastoille. Sama sanoma 

palvelee koko arvoketjua: kirjastoketjun lisäksi myös kaupallista tilaus-, toimitus- 

ja laskutusprosessia. Rikkaan tuotetiedon avulla kirjakokoelmaa voidaan 

tehokkaasti laajentaa ja kirjat asettaa tarjolle kirjastojen asiakkaiden kannalta 

entistä kiinnostavammalla tavalla. 

ONIX-for Books standardin hyödyntäminen merkitsee myös tehokkaampaa ja 

nopeampaa tiedonsiirtoa kirjaketjun eri toimijoiden välillä ja vähentää paitsi 

manuaalista työtä myös virheiden mahdollisuutta. 

Kustantajien ja kirjastojen käyttämissä kirjojen tuotetiedoissa on eroja, jotka 

johtuvat erilaisista tarpeista ja järjestelmien eroista. Sähkökirjojen myötä tarpeet 

ovat yhdentymässä, mutta järjestelmien päivittäminen on hidasta. Vain osa 

kustantajan tuottamasta tuotetietoa hyödynnetään kirjastoissa koska kaikkea tietoa 

ei voida viedä kirjastojärjestelmiin tai sille ei ole tunnistettu tarvetta. Kirjastot 

voivat poimia Onix-sanomasta heille tärkeän informaation ja jättää kaupalliselle 

kirjaketjulle tarkoitetun osan hyödyntämättä. Jatkossa entistä suuremmalle osalle 

tuotetiedoista voi löytyä käyttöä kirjastoissa. 

ONIX for Books tukee yhden samanaikaisen lisenssiehdon toimittamista tuotteelle 

ja tämä tekee mahdolliseksi sen, että kaupallinen tilaus-, toimitus- ja 

laskutusprosessi voidaan toteuttaa yksiselitteisesti ja virheittä. Jos yhdelle 

tuotteelle halutaan useita erilaisia samanaikaisia lisenssejä, ovat tuotteet 

tunnistettava muulla yksilöivällä tuotetunnisteella kuin ISBN-numerolla.  

Vaihtoehtoisia toimintatapoja sähkökirjojen kirjastolisensoinnissa ovat: 

1. Kullekin tuotteelle määritetään vain yksi lisenssiehto 

2. Muutetaan käytäntöä ja sovelluksia, että ISBN numeron rinnalle otetaan 

käyttöön tuotetunnus jolla voidaan määritellä tuotetunnus ja ISBN 

yhdistelmän lisenssiehto 

3. ONIX-sanomalla tuodaan vain tieto, kuuluuko kirjastolainausvalikoimaan ja 

tehdään standardeihin pohjautuvat omat sanomat 

Suositeltavimmat vaihtoehdot ovat joko yhden lisenssiehdon hyväksyminen tai 

toisen tuotetunnuksen ottaminen ISBN-tunnuksen rinnalle. Standardeihin 

kuulumattomien – vaikkakin niihin pohjautuvien – sanomien käyttö ei takaa 

toiminnalle jatkuvuutta.  

Tässä kokeilussa käytössä oli kolmenlaisia lisenssimuotoja. Näissä oleellista oli 

selkeä nimikekohtaisuus ja määräaikaisuus. Nimikekohtaisuuden avulla kirjan 
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tekijöille voidaan tulouttaa korvaus kirjastokäytöstä. Kirjaston kannalta tärkeää oli 

muodostuvien kustannusten ennakoitavuus. 

Työssä havaittiin, että käytettyjen lisenssimallien kuvailu ONIX 3.0 sanomana on 

mahdollista. Sanoman avulla voidaan kuvata samanaikaisten käyttäjien tai 

yhteenlaskettujen käyttökertojen määrä sekä lisenssin voimassaoloaika. Tämän 

lisäksi sanoma soveltuu kuvaamaan sallitaanko tuote kirjastolainaukseen. 

Työssä tunnistettiin eri toimijoiden tarvitsemia tietoja ja tätä varten luotiin 

erilaisia tilastointitapoja, joissa voidaan nähdä hankitut lisenssimäärät ja 

lisenssitavat nimikkeittäin ja kustantajittain. Nämä tiedot voidaan toimittaa CSV-

muodossa kustantajille tai välittäjien tarjoamiin kustantajaportaaleihin. 

Työn aikana kävi ilmi, että sähkökirjojen kirjastolisensointi vaatii uudentyyppisiä 

työkaluja kirjojen hankintaan ja kokoelman ylläpitoon. Kirjaston kannalta 

kirjakokoelman lisenssitilanne tulee olla mahdollista nähdä yhdellä silmäyksellä 

ja lisenssit tulee olla hallittavissa. Tarvitaan joustavia työkaluja, joilla lisenssejä 

voidaan esimerkiksi uusia, poistaa, laajentaa tai lisenssimuotoa vaihtaa. Osa 

toiminnoista tai hälytyksistä tulee olla automaattisia, jotta lisenssien päättymiseen 

voidaan reagoida ajoissa. Ei voida hyväksyä, että kirjat poistuvat kokoelmasta 

yllättäen ilman, että tilanteeseen on mahdollista reagoida. 

Varsinkin digitaalisen kirjaston alkuvaiheissa tilastoilla on suuri merkitys niin 

kirjastoille kuin kustantajille, sillä sähkökirjan lainaamisesta ja siihen liittyvästä 

käyttäytymisestä on hyvin vähänä tietoa saatavilla, eikä kokemusta vielä näistä 

ole. Tilastotiedoilla on merkittävä vaikutus e-kirjojen hankintaan ja lisenssien 

uusinta perustuu lähestulkoon tilastojen tuottamaan tietoon. 

Tietoa tarvitaan lainausmäärien, -tapojen ja – aikojen kehittymisestä nimike-, 

kustantaja- ja lisenssityyppikohtaisesti. Tilastoja tulee olla mahdollista muodostaa 

halutulta aikaväliltä, jotta voidaan havaita erilaisten markkinointi tai muiden 

toimien vaikutus. Tuotekohtaiset lainaustiedot voivat auttaa kustantajia 

suuntamaan kustannustoimintaansa ja jopa kustannuspäätösten tekemisessä. 

Sähkökirjan toimitusketjussa on tilaa erilaisille palveluntarjoajille ja erilaisille 

toimintatavoille. Työssä tunnistettiin tarve sekä kirjastojen että kustantajien 

palveluntarjoajille. 

Digitaalisten kirjastojen jatkuva ja katkeamaton ylläpito vaatii IT-osaamista, jota 

yleisillä kirjastoilla ei ole mahdollista ja järkevää hankkia. Digitaaliset palvelut 

tarvitsevat tietojärjestelmiä ja kapasiteettia, joiden suorituskyky tulee olla 

mitoitettu mahdollisten ruuhkahuippujen varalta. Lainausalustan ja siihen 

liittyvien tilastojen tarjoaminen yhdessä tarvittavien tietojärjestelmien kanssa 

kuuluu luontevasti kirjaston palveluntarjoajille. 

Kustannuskentällä toimii tyypillisesti hyvin erilaisia ja erikokoisia toimijoita, 

joiden intressit ja osaaminen vaihtelevat. Sähkökirjat eivät muuta tarvetta koota 

kotimainen kirjatarjonta kirjastojen hankintaa varten yhdenmukaisella tavalla ja 

välittää kirjoihin liittyvät metatiedot yhdenmukaisella tavalla. Lisäksi osa 

kustantajista ulkoistaa jatkossakin sähkökirjojen kirjastolisensointiin kuuluvan 

raha ja tuotetietojen siirron.  
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Liitteet 

Liite 1. Roolit ja toiminnot kirjojen kirjastolisensoinnissa.  



Liite 1 
 

1 

Rooli  Muut mahdolliset 
roolit  

Roolin kuvaus  Rooliin kuuluvia 
toimintoja  

Tietojärjestelmä Metatieto Huom.  

      Rajaus: sähkökirjaketju yleisiin kirjastoihin kaikkien roolien ja toimintojen osalta. Tarpeen mukaan esikuvana on 
käytetetty painettujen kirjojen prosessia.  

Tekijä (Oma)kustantaja Sisällön tekeminen  Tekee 
kustannussopimuksen 
kustantajan kanssa ja 
hoitaa sopimukseen 
liittyvät velvoitteet  

   

   Saa 
tekijänoikeuspalkkioita 
sopimuksen mukaan  

  Tekijänpalkkiot tilitetään yleensä kerran vuodessa 

   Voi tarjota 
omakustanteita suoraan 
yleisille kirjastoille  

  Avoin asia: Yleisten kirjastojen strategia: kirjastot voivat tulevaisuudessa tarjota julkaisukanavan omakustanteille, 
jotka sopivat aiheeltaan kirjastokokoelmiin ja täyttävät kirjastojen laatukriteerit.  

Kustantaja Välittäjä     Kirjastolisenssioinnin pitää olla avointa kaikille kustantajille. Yleisten kirjastojen kokoelmapolitiikka ratkaisee pääsyn 
kirjastokokoelmaan.  

  Kirjojen 
kustantaminen 

Seuloo käsikirjoituksia 
tai tilaa käsikirjoituksen 

  Kustantajat ylläpitävät teosten tuotetietoja järjestelmissään (tai esim. Excel-tiedostoissa) sen elinkaaren ajan.  

   Tekee 
kustannussopimuksen 

  Kustannussopimuksen pitää sallia sähkökirjojen kirjastolisensiointi 

   Hankkii käännöskirjojen 
oikeudet ja niihin 
liittyvät kääntäjän 
oikeudet  

   

   Jalostaa käsikirjoituksen 
eri jakelukanaviin, 
markkinoi teoksia, 
brändää ja promovoi 
tekijöitä 

  Vaatii koordinointia ennakkotietojen ja teoksen ilmestymisen kanssa.  

   Antaa teokselle ISBN-
numeron 
Kansalliskirjastolta 
saamastaan 
numeroavaruudesta 

Tuotetietojärjestelmä ISBN-numero, on 
osa ONIX-
tuotetietoja  

Yksi ISBN-numero yhtä ONIX-tuotetietoa kohden. ISBN-numerolla voidaan yksilöidä päivitettävät tuotetiedot  

   Sopii  
kirjastolisensioinnin 
ehdoista ja 
hinnoittelusta 
välittäjien, yleisten 
kirjastojen konsortion ja 
yleisten kirjastojen 
kanssa  

  Kirjastolisensioinnin osalta kustantaja päättää, mistä ja milloin teoksesta voi hankkia kirjastolisenssin. Pääsääntöisesti 
kirjastolisenssit myydään vuosittain. Poikkeukset ja muutokset ovat mahdollisia (esim. oikeuden päätös, ettei kirjaa 
saa myydä). Välittäjät voivat sopia kirjastojen kanssa kustantajien kanssa tehtyn sopimuksen rajoissa. Sopimukset ja 
lisenssit ovat määräaikaisia, esim. lisensseissä 1 vuosi, joka tukee yleisten kirjastojen vuosibudjetteihin perustuvaa 
toimintaa. Lisäksi voi olla teoskohtaisia rajoituksia, poikkeamia ja jopa yllättäviä tilanteita, joiden takia 
kirjastolisensiointi on pakko peruuttaa. Tulevaisuudessa eri kirjallisuudenlajeille voi syntyä omia lisensiointimalleja. 
Käytännössä tekniset järjestelmät voivat rajoittaa uusien lisensiointimallien soveltamista. Lisensiointiehdoissa 
sovitaan myös siitä, mitkä tuotetiedot (esim. kannen sormenpääkuva, esittelyteksti) voidaan näyttää 
kirjastojärjestelmissä esim. haun tuloksena.  

   Luo teokselle 
tuotetiedot ja päivittää 
niitä teoksen elinkaaren 
ajan. Ennen teoksen 
ilmestymistä kyse on 
ennakkotiedosta. 

Tuotetietojärjestelmä ONIX-tuotetiedot Kustantajilla teosten tiedot ovat tuotetieto- tai vastaavissa järjestelmissä tai niitä pidetään manuaalisesti yllä esim. 
excelissä. Kustantaja siirtää ONIX-tuotetiedot välittäjän palvelimelle tai antaa ONIX-tiedot interaktiivisesti ONIX-
keskuksen tallennusalustan kautta. Päivitys tapahtuu siten, että uusi tuotetieto korvaa saman teoksen aiemmat 
tuotetiedot. Myös teoksen saamat palkinnot lisätään tuotetietoihin. Tulevaisuudessa Otava täydentää tuotetietoja 
asiasanoituksella: YSA tietokirjoille, Kaunokki kaunokirjallisuudelle. Tämä vähentää tarvetta BTJ:n luettelointitiedon 
lisäyksille (asiasanat, luokitus). ONIX:n pakolliset tiedot eivät riitä, koska esimerkiksi tekijän nimi ei ole pakollinen 
tieto, vaikka käytännössä on sitä kaupallisesti myytävissä kirjoissa.  

   Kertoo tuotetiedoissa, 
millä ehdoilla 
sähkökirjaa saa myydä 
yleisille kirjastoille (ehto 
voi olla myös että ei saa 
myydä) ja ajanjakson, 
jolloin myynti kirjastoille 
on sallittu 

Tuotetietojärjestelmä ONIX-tuotetiedot, 
sanomalla pitäisi 
voida kertoa mm., 
mitä lisenssiehtoja 
noudatetaan ja 
milloin lainaaminen 
voi alkaa 

ONIX-sanoma kertoo milloin teos on kirjastojen ostettavissa ja milloin sen pitää poistua kirjastokokoelmasta 
(kustannusopimus voi edellyttää tätä). Lisäksi hinta- ja saatavuustiedot voivat muuttua. Välittäjä vastaa, että että teos 
todella poistuu kirjastokokoelmasta. Tämä poikkeaa painetuista kirjoista, jotka jäävät kokoelmaan kunnes kirjasto 
poistaa ne.  
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   Tuottaa teoksesta 
sähkökirjan 

 EPUB-tiedoston 
yhdistäminen 
vastaavaan ONIX-
tuotetietoon 
yhteisesti sovitun 
tiedostojen 
nimeämiskäytännön 
avulla 

Nykyinen sähkökirjaformaatti on EPUB 2. Sähkökirjatiedosto syntyvät omissa järjestelmissään (ei 
tuotetietojärjestelmässä), usein alihankintana. Kustantaja siirtää EPUB:it välittäjän palvelimelle. EPUB 2 -tiedostoihin 
voidaan sisällyttää metatietoja. Kustantajien pitää tiedostaa, että EPUB-tiedostoissa on myös upotettua metatietoa. 
Niissa voi olla virheitä (esim. teoksen julkaisuvuosi ja kieli ovat väärin), jos alihankkijaa ei ole tältä osin oheistettu.  

   Luo teoksen kannesta 
sormenpääkuvan 

 Kannen 
sormenpääkuvat 
pitää pystyä 
yhdistämään 
oikeaan ONIX-
tuotetietoon 

Kansien sormenpääkuvia käytetään sähkökirjojen ja painettujen kirjojen verkkokaupassa yhdessä teosten esittely- ja 
kaupallisten tietojen kanssa (kirjailija, teoksen nimi, ISBN, kustantaja, julkaisuvuosi, sivumäärä, …). Kustantaja siirtää 
sormenpääkuvat välittäjän palvelimelle.  

   Avaa pääsyn 
lisensioitaviin 
sähkökirjatiedostoihin ja 
sormenpääkuviin/siirtää  
sähkökirjatiedostot ja 
sormenpääkuvat 
jakelukanavaan 

  Useimmat kustantajat käyttävät 3. osapuolien palveluja sähkökirjojen hallinnoinnissa ja jakelussa, jolloin kustantajan 
tehtävänä on vain siirtää EPUB-tiedostot välittäjän palvelimelle.  

   Päivittää 
sähkökirjatiedostoa  

 Synkronointi ISBN-
numeron avulla  

Esim. pienet virheet saman painoksen sisällä korjataan lähettämällä uusi tiedosto. Kohdentaminen tapahtuu ISBN-
numeron avulla.  Kun teoksesta julkaistaan uusi painos uudella ISBN-numerolla, se korvaa vanhan. Sähkökirjoissa 
saman teoksen uudella painoksella (ja uudella ISBN-numerolla) pitäisi poistaa vanhat painokset järjestelmistä (siten, 
että niitä ei enää myydä kirjastoille tai lainata kirjastoissa)  

   Vastaanottaa 
sähkökirjojen myynti- ja 
lainaustiedot 
(lainaustilasto) 

Lainausalusta  Miten, mitä, milloin, missä muodossa kirjastot raportoivat? Riippuen lisensiointimallista kustantaja voivat tarvita näitä 
tietoja tekijänpalkkioiden maksua, myynnin seurantaa ja laskutusta varten. Lainaustilastot voivat tulla välittäjältä tai 
yleiseltä kirjastolta. Tarpeena on yhdistää saman kustantajat teosten tilastot.  

   Laskuttaa kirjastoa 
sähkökirjalisensseistä 

Esim. välittäjän järjestelmä  Laskutus tapahtuu välittäjän raportoinnin perusteella ja sopimusten mukaan. Avoimia asioita mm. laskutus/maksut, 
maksetaanko ennakkoon vai käyttöjakson jälkeen? Mahdollista on myös maksaa arvion mukaan ja tasauslaskujen 
mukaan.  

   Vastaanottaa välittäjältä 
lisenssimaksut ja tilittää 
tekijänpalkkiot 
kustannussopimusten 
perusteella  

Tuotetietojärjestelmä   

ONIX-keskus  ONIX-sanaston 
suomalaisen 
soveltamisohjeen 
ylläpito ja 
kehittäminen.  

Suomentaa ja ylläpitää 
ONIX-sanoston 
suomalaista 
soveltamisohjetta ja 
tarjoaa 
verkkolomakkeen ONIX-
tietojen interaktiiviselle 
syöttämiselle ja 
päivittämiselle 

  ONIX-sanaston suomalaisen soveltamisohjeen ylläpidosta vastaavat KV ja KK. Kustantajien ONIX-keskuksen 
tallennusalustalla antamat tiedot tallentuvat Kirjavälityksen tuotetietojärjestelmään, ja edelleen sieltä kirjakauppojen 
ja verkkokauppojen järjestelmiin  sekä kirjastojen hankintajärjestelmiin. Lisäksi kirjojen ostajat käyttävät hankinnassa 
kustantajien ja välittäjien muuta markkinointimateriaalia, kuten säännöllisesti julkaistavia  painettuja kirjojen 
uutuusluetteloita. Teosten kuvailussa käytetään ONIX-tuotetietoja, joiden pohjalta myös yleiset kirjastot tekevät 
hankintansa. Kirjastojärjestelmiä varten Kansalliskirjastossa on kehitteillä koneellinen ONIX-MARC 21 -muunnos, jonka 
kehitystyö on loppusuoralla.  

   Vastaanottaa 
kustantajien 
teoskohtaisia 
tuotetietoilmoituksia 
(ennen teoksen 
ilmestymistä kyse on 
ennakkotiedoista). 
ONIX-keskuksen 
verkkosivujen ONIX-
lomakeelta tiedot 
päätyvät KV:n 
tuotetietojärjestelmään 

x ONIX-tuotetiedot  Lomakkeella voi antaa  myös sähkökirjojen tietoja (Tuotemuoto: ladattava digitaalinen julkaisu, verkkoaineisto). 
Suurilla kustantajilla tuotetietojen siirto välittäjille tapahtuu tietojärjestelmien välillä. Pienet kustantajat käyttävät 
ONIX-lomaketta, jonka kautta tiedot tallennetaan KV:n tuotetietojärjestelmään. KV tuotetietojärjestelmän ja 
FENNICAn synkronoinnin jälkeen tuotetiedot tallentuvat FENNICAan ennakkotietueiksi. Kirjastoja varten ONIX-
tuotetiedot muunnetaan automaattisesti MARC 21 -muotoon, joka vähitellen korvaa nykyisin kirjastoissa vielä 
yleisesti käytössä olevan FINMARC-formaatin. Ennakkotiedoista muodostetut MARC 21 -tietueet ovat niin sanottuja 
ennakkotietueita.  
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Kansalliskirjasto  Kulttuuriaineistojen 
tallettaminen ja 
pitkäaikaissäilytys 

Allokoi ISBN-numeroita 
kustantajalle  

FENNICA ISBN-numero Vakiintuneille kustantajille annetaan numeroavaruus, muut hakevat ISBN-numeroita teoskohtaisesti ennakkotietoja 
vastaan. Näistä ennakkotiedoista syntyvät FENNICAn ennakkotietueet.  Painetuissa kirjoissa bibliografinen kuvailu 
tapahtuu vapaakappaleiden pohjalta.  Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle  kirjalle, sen jokaiselle 
julkaisumuodolle (asulle) ja muutoksia sisältävälle painokselle. Ts. sähkökirjalla on eri ISBN-numero, vaikka sisältö olisi 
sama kuin painetussa. FENNICA on kansallisbibliografia, johon on luetteloitu mm. Suomessa julkaistut kirjat vuodesta 
1488.  

   Ottaa vastaan vastaan 
kaupallisten kustantajien 
kirjojen tuotetietoja ja 
muuntaa ne 
kirjastojärjestelmien 
vaatimaan muotoon  

FENNICA MARC 21 
(FENNICAn 
ennakkotietue) 

KV tuotetietojärjestelmän ja FENNICAn päivittäin tapahtuvan synkronoinnin jälkeen tuotetiedot tallentuvat 
FENNICAan ennakkotietueiksi. ONIX-tuotetiedot muunnetaan automaattisesti MARC 21 -muotoon, joka vähitellen 
korvaa nykyisin kirjastoissa vielä yleisesti käytössä olevan FINMARC-formaatin. Ennakkotiedoista muodostetut MARC 
21 -tietueet ovat niin sanottuja ennakkotietueita. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa ainakin sähkökirjoissa siirrytään 
ONIX-MARC 21 tietuevaihtoon  KV:n ja KK:n kesken. Painetuissa kirjoissa ennakkotietueet siirtyvä KK:lle KV:sta 
MARC21-muodossa.  

   Ottaa vastaan 
painettujen kirjojen 
vapaakappaleita ja 
täydentää niiden 
perusteella 
ennakkotietueet 
teoksen bibliografisiksi 
tiedoiksi   

FENNICA Ennakkotietueiden 
täydennys MARC 21 
-tietueiksi 

Kustantajat tai kustantajien käyttämät kirjapainot lähettävät (lain mukaan 4 kertaa vuodessa) painettuja 
vapaakappaleita Kansalliskirjastoon yleensä kuukausien viiveellä. Tämän takia osa FENNICAn luettelointitiedoista  
täydentyy viiveellä verrattuna teoksen ilmestymiseen. Näistä suuri osa on muita kuin kaupallisten kustantajien 
teoksia.  

   Täydentää kaupallisten 
kustantajien teosten 
ennakkotietueita BTJ-
yhteistyöllä  

FENNICA Ennakkotietueiden 
täydennys MARC 21 
-tietueiksi 

Kaupallisten kustantajien teosten luettelointitiedoissa tehdään yhteystyötä BTJ:n kanssa. BTJ luetteloi teokset 
saatuaan painetun teoksen. KK:n mukaan nämä tiedot ovat käytettävissä hyvin pian teoksen ilmestymisen jälkeen. 

   Myy kirja-alan toimijoille 
lisenssejä, jotka 
oikeuttavat 
luettelointitietojen 
poimintaan FENNICAsta.  

 FENNICAn MARC 21 
-rajapinta  

Yleisillä kirjastoilla on opetusministeriön lisenssiin perustuva oikeus FENNICAn luettelointitietojen poimintaan. Osa 
yleisistä kirjastoista siirtää luettelointitiedot omiin kirjastojärjestelmiinsä ja täydentää niitä itse kuvailevalla 
metatiedolla. Erillään tästä KK:lla on yhteystyösopimukset BTJ:n ja KV:n kanssa. Niissä on sovittu MARC 21 -tietueiden 
luettelointietojen käytöstä. BTJ luovuttaa luettelointitiedolla ja asiasanoilla varustetut luettelointitietueet takaisin 
KK:lle.  KV hyödyntää näitä mm. Kirjaväylä-palvelussa ja FinnBooks-tietokannassa.  

   Pyytää ja ottaa vastaan 
sähköisiä 
vapaakappaleita 

  Sähköisten vapaakappaleiden luovutusprosessi on kehitysvaihessa. Nykyinen laki vaatii, että KK pyytää sähköisiä 
vapaakappaleita. KK pyrkii muuttamaan lakia velvoittavampaan suuntaan. KK rakentaa automaattisia 
luovutusprosesseja välittäjien ja verkkokirjakauppojen kanssa, jolloin samoilla ratkaisuilla voidaan ottaa vastaa suuria 
määriä ja usean kustantajan teoksia. Toistaiseksi otetaan vastaan luovuttajan valinnan mukaan joko verkon kautta tai 
tallennusvälineillä riippumatta formaatista. Myös luovutusjaksoita voidaan sopia (esim. 2kk, puolivuosittain), mikä 
synnyttää viivettä. EPUB-tiedostoihin upotettujen tuotetietojen laatu on kehno (esim. kieli voi olla englanti ja 
julkaisuvuosi väärä), eikä alkuunkaan vastaa pitkäaikaissäilytyksen tarpeisiin. EPUB 3 tukee kirjojen tuotetietojen 
upottamista tiedostoon paremmin kuin nykyisin käytössä oleva EPUB 2.  

   Ottaa vastaan sähköisiä 
vapaakappaleita ja 
täydentää niiden 
perusteella 
ennakkotietueet 
pitkäaikaissäilytyksen 
vaatimusten mukaisiksi 
luettelointitiedoiksi  

x MARC 21 -
tietueiden 
täydennys MARC 21 
-tietueiksi 

Kaupallisten kustantajien sähkökirjoista ei toistaiseksi ole käytettävissä ennakkotietoa. Tähän mennessä (kevät 2013) 
ONIX-muotoista metadataa on saatu vain parilta toimittajalta.  ONIX 2.1-MARC 21 -konversio on testausvaiheessa. KK 
suunnittelee FENNICAn luettelointitiedon avaamista valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kaikkien 
toimijoiden käyttöön (Melinda, kansallinen metatietovaranto), joka vie pohjan pois poimintalisenssien myymiseltä. 
Siirtymä tapahtuu kuitenkin vähitellen ja siten, että tulonmenetys otetaan huomioon valtion tulo- ja menoarvion 
valmistelussa. 

   Täydentää teosten 
bibliografisia tietoja 
kuvailevilla metatiedoilla  

FENNICA MARC 21 -
tietueiden 
täydennys 
kuvailevalla 
metatiedolla 

Julkaisusta tehdään bibliografinen kuvailu kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen (ISBD consolidated, 
http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action;jsessionid=D689F04BB634F955F1CAC36FB73A3FAC?pageId=86353913) 
mukaisesti MARC 21 -formaattiin. Bibliografisen kuvailun jälkeen sisällönkuvailijat  luokittavat (tieteellisten kirjastojen 
käyttämä UDK-luokitus ja yleisten kirjastojen YKL-luokitus) ja asiasanoittavat kirjan YSA-asiasanoilla. Lisäksi valvotaan 
henkilöiden ja yhteisöjen ohjeellisia nimimuotoja (ns. auktoriteettivalvonta).  
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Välittäjä   Usean kustantajan 
digitaalisten 
sisältöjen 
myyminen sekä 
niihin liittyvien 
tuotetietoja ja  
rahavirtojen 
hallinta  

Hankkii/ottaa vastaan 
tuotetietoja kustantajilta 

Tuotetietokanta  ONIX-tuotetiedot Painetuissa kirjoissa keskeiset toimijat ovat KV, BTJ,kirjakaupat ja verkkokirjakaupat. Sähkökirjoissa mm. Elisa ja Ellibs, 
jolla on tarjota myös kirjastokäyttöön soveltuva sähkökirjojen lainaus- ja lukualusta. Overdrive on kansainvälinen 
toimija, joka tarjoaa mm. englanninkielisten sähkökirjojen lainaus- ja lukualustaa yleisille kirjastoille. Välittäjät voivat 
(maksullisena palveluna) koota useiden kustantajien teoksia yleisten kirjastojen hankittavaksi. Ellibs saa sähkökirjojen 
ONIX-tuotetietoja kustantajilta tai kustantajien alihankkijoilta, esim. Otavan teoksissa KV:ltä.  

   Vastaanottaa 
kustantajilta 
kirjankansien 
sormenpääkuvat ja 
esittelytekstit 

x Linkitys 
tuotetietoihin  

Välittäjän pitää ohjeistaa ja tarjota käyttöliittymä tai rajapinta. Tarvitaan kustantajan lupa esittelytekstien ja 
sormenpääkuvien käyttöön lainausjärjestelmässä. 

   Vastaanottaa 
kustantajilta 
sähkökirjatiedostot  

x Linkitys 
tuotetietoihin  

Välittäjän pitää ohjeistaa ja tarjota käyttöliittymä tai rajapinta. 

   Tarkastaa tuotetietojen 
oikeellisuuden 
sähkökirjatiedoston 
perusteella 

 ONIX-tuotetiedot Välittäjä tarkastaa tuotetiedot sähkökirjatiedoston perusteella (painetuissa kirjoissakin välittäjä tarkastaa kustantajan 
ilmoittamat tuotetiedot, kun kirja tulee välittäjälle). 

   Sopii/ottaa vastaan 
kustantajien kirjastoille 
määrittelemät 
sähkökirjojen 
lisenssiointi-, hinta- ja 
käyttöehtotiedot sekä 
välittää sähkökirjoja 
sopimusten 
määrittelemissä 
puitteissa  

 Lisensiointi- ja 
käyttöehdot, hinnat  

Välittäjä voi periaatteessa asettaa omia ehtoja kustantajien ehtojen rajoissa. Välittäjän vastuulla on mm. , että 
sähkökirjat ovat saatavilla kustantajan määrittelemänä aikana ja että ne myös  poistuvat kirjastojärjestelmistä. 

   Pitää yllä kustantajien 
yleisille kirjastoille 
tarjolla olevaa 
sähkökirjavalikoimaa 
(joista yleiset kirjastot, 
kirjastokimpat tai 
yleisten kirjastojen 
konsortio hankkivat 
sähkökirjalisenssejä) 

Tuotetietokanta  ONIX-tuotetiedot Maksullista palvelua (Sisältävät tärkeimmät luettelointitiedot (ISBN,kirjan nimi, tekijä, kustantaja, ..)  ja teoksen 
ilmestymisajankohdan. Sähkökirjoissa lisäksi tieto, milloin kirjastolisenssit tulevat myyntiin. Kustantajat voivat 
rajoittaa myyntiaikaan verrattuna painettuun kirjaan. Tärkeimmät palvelut: Kirjavälityksen palvelu painetuille kirjoille 
on Kirjaväylä-tuotetietokanta ja FinnBooks-tietopalvelu. BTJ:llä on Arvo-palvelu ja Allfons. Ellibsillä Ellibs Library.  

   Tarjoaa hankintaikkunan Välittäjä tilausjärjestelmä  Välittäjä tarjoaa oman tilausjärjestelmänsä hankintaikkunan yleisille kirjastoille.  Tilausten kokoaminen joko 
kirjastoissa, kirjastokimpoissa tai YKK:ssa.  Kirjastoissa merkitään ainakin lisenssien kappalemäärät. Lisäksi tarvitaan 
mahdollisimman automaattisia käytäntöjä lisenssien hallintaa ja uusimiseen (esim. jonon perusteella), koska 
painetuista kirjoista poiketen lisenssit ostetaan pääsääntöisesti vuodeksi tai kalenterivuosittain. Kirjastoilla tarve tilata 
ennakkoon.  

   Ottaa vastaan yleisten 
kirjastojen tilaukset 

Välittäjä tilausjärjestelmä Tilaus Kirjastot kilpailuttavat hankintakanavansa.  

   ? Välittää tilattujen 
sähkökirjojen 
luettelointitiedot 
(perustuvat 
tuotetietoihin, vaatii 
ONIX -MARC 21 
muunnoksen) 
kirjastojärjestelmää 
varten 

x ONIX - MARC 21 Tämä poikkeaa painettujen kirjojen käytännöstä. Sisältää kannen sormenpääkuvat ja esittelytekstit, joita käytetään 
lainausjärjestelmässä. Muuntaa kustantajan ONIX-tuotetiedot MARC 21   -muotoon. Pitäisi sisältää myös asiasanat ja 
luokitukset. Hyllyluokkakin tarvitaan, jos kirjastojärjestelmän haku antaa sekä sähköisen että painetun kirjan. 
Sähkökirjoissa yleisillä kirjastoilla on tarvetta käyttää luettelointitietoa ennakoivasti jo ennen kuin teoksen 
lisensiointiaika alkaa (saadaan jono ja tarkennetaan käsitystä tarvittavien lisenssien määrästä). Painetuissa kirjoissa 
yleiset kirjastot saavat luettelointitiedot FENNICAsta, kuvaileva metatietoa voidaan ostaa BTJ:ltä tai tehdä kuvailu 
omana työnä tai näiden yhdistelmänä. Tulevaisuudessa kustantajat pyrkivät lisäämään asiasanat ja luokitukset 
tuotetietoihin. Kansalliskirjasto suunnittelee FENNICAn luettelointitietojen avaamista, jolloin välittäjä voisi poimia 
kirjastovälityksessä olevien teosten tiedot ja siirtää ne yhdessä EPUB-tiedoston kanssa yleisille kirjastoille.  

   Avaa tilatut sähkökirjat 
määräajaksi saataville 
lainaus- ja lukualustalle 

Lainaus- ja lukujärjestelmä  Välittäjä voi aktiivisesti tarjota, kun lisenssit ovat umpeutumassa. Välittäjän pitää huolehtia, että lisenssien 
umpeutumisen jälkeen sähkökirjat eivät ole lainattavissa lainaus- ja lukualustalla.  
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   Vastaanottaa 
sähkökirjojen 
tuotekohtaiset 
lainaustilastot  

 Lainaustilastot Tilastot siirtyvät välittäjältä kustantajalle. Tilastot ovat kirjastojen ja kustantajien haettavissa tietokannalta. Pilotissa 
tilastoja toimittaa Ellibs.  

   Välittää myynti- ja 
lainaustilastot 
kustantajalle  

 Lainaustilastot "Painetun kirjan mallissa" laskutus ei edellytä lainaustilastojen välittämistä kirjastoilta välittäjälle ja kustantajalle.  

   Laskuttaa kirjastoa 
kustantajan lukuun ja 
tilittää sopimuksen 
mukaan kustantajille 

x Lasku  

      Painetuissa kirjoissa MARC 21 -tiedostot ovat peräisin FENNICAsta. Luettelointitietojen välittäjät täydentävät ja 
myyvät yleisille kirjastoille tai kirjastot täydentävät itse. Kaupallisia ovat BTJ, KV, joiden kanssa tehdyt sopimukset 
rajoittavat kirjastojen ostamien luettelointitietojen käytön ko. kirjaston järjestelmään.  

Sähkökirjojen lainaus- 
ja lukujärjestelmän 
tarjoaja 

 Sähkökirjojen 
lainaus- ja 
lukualustan 
tarjoaminen  

Toteuttaa (kirjaston 
kanssa) integraation 
kirjastojärjestelmään  

  Intergraation taso vaihtelee. Käyttäjien tunnistus tapahtuu kirjastojärjestelmän puolella. Onko lainaus- ja lukualustan 
toimittaja välittäjän vai kirjaston alihankkija? Nyt välittäjän, tulevaisuudessa YKK voi tarjota.  

   Tarjoaa sähkökirjojen 
lukusovelluksen (lataa 
koneeseen tai lue 
selaimessa) ja voi 
rajoittaa millä laitteilla ja 
sovelluksilla 
loppukäyttäjä voi lukea 

  Sähkökirjojen välittäminen vaatii, että välittäjällä on tarjota myös lainaus- ja lukualusta. Nykyiset kirjastojärjestelmät 
eivät tue sähkökirjojen lainausta ja lukemista. 

   Suojaa EPUB-sähkökirjat 
DRM:llä (lataa 
koneeseen) 

  Vesileima on kevyempi vaihtoehto sähkökirjojen suojaamiseen. Kustantajien mielestä se ei kuitenkaan ole riittävä 
kirjastokäytössä.  

   Tekee selaimessa 
luettaville sähkökirjoille 
muunnoksen 

   

   Avaa sähkökirjat 
saataville tilausten 
perusteella  

x  Luettelointitietojen pitäisi olla ennakolta tai viimeistään samaan aikaan kirjastojärjestelmässä 

   Avaa sähkökirjat niitä 
lainanneille 

x Välittäjät voivat 
(maksullisena 
palveluna) koota 
useiden 
kustantajien teoksia 
yleisten kirjastojen 
hankittavaksi.  

Huolehtii, että  teos ei ole käytettävissä lainaus- eikä lukujärjestelmässä lainausajan ja lisenssiajan päätyttyä.  Yleinen 
kirjasto määrittelee teosten laina-aikojen pituuden. Tarvittaisiin ylemman tason samantyyppinen mekanismi (ONIX-
toteutuksena) kuin sähkökirjan poistumisessa laina-ajan jälkeen käyttäjän koneelta. Ainakin EPUB:n pitää poistua 
sopimuksen umpeutumisen jälkeen. Entä tuotetietojen? Poistetaan vai jäävätkö ne järjestelmään? 

       

       

Yleisten kirjastojen 
konsortio (YKK)  

 Yleisten kirjastojen 
yhteinen 
sähkökirjojen (ja 
muun e-aineiston) 
keskitetty hankinta 

Tekee 
konsortiosopimuksen 
yleisten kirjastojen 
kanssa ja toimii 
sopimuksen mukaisesti 
yleisten kirjastojen 
edustajana  

  Toiminta pyritään käynnistämään vuonna 2014. Tavoitteena on valtakunnallinen ratkaisu, mutta sen toteutuminen vie 
vuosia. Aluksi YKK on neuvotteleva/sopiva osapuoli, voi myöhemmin tarjota myös hankintaikkunan ja ennen pitkää 
jopa lainaus- ja lukualustan. Mikä on työnjako KK/FinELibin kanssa?  

   Hyväksyy/neuvottelee 
välittäjien/kustantajien 
kanssa yleiset 
lisensiointiehdot ja 
hinnoitteluperiaatteet 
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   Kilpailuttaa ja 
suorahankkii aineiston ja 
niihin liittyvä 
luettelointitiedot  

  Hankintaa varten kartoittaa yleisten kirjastojen tarpeet mm. sähkökirjasisältöjen ja käytettävyyden osalta. YKK  myös 
kouluttaa ja opastaa jäsenkirjastoja aineiston käyttöönottamisessa ja järjestelmien yhteensopivuudessa, sekä toimii 
linkkinä kirjastojen ja kustantajien/välittäjien välillä. Myyjä laskuttaa YKK:ta tai suoraan kirjastoja/kirjastokimppoja?  

   Tarjoaa sähkökirjojen 
lainausjärjestelmän 
yleisille kirjastoille 

  Mahdollinen tulevaisuuden kehityssuunta. Yleisenä tavoitteena ovat valtakunnalliset sekä laite- ja 
järjestelmäriippumattomat ratkaisut sähkökirjojen lainaamisessa.  

   Tarjoaa sähkökirjojen 
lukusovelluksen yleisille 
kirjastoille 

  Mahdollinen tulevaisuuden suunta.   

Kirjastokimppa/yleinen 
kirjasto 

Lukualustan ja 
lainausjärjestelmän 
tarjoaja 

Hankkii ja tarjoaa 
sähkökirjoja 
kokoelmaan 
kansalaisten 
laittavaksi  

Tekee sopimuksen 
välittäjän ja 
tulevaisuudessa YKK:n 
kanssa sähkökirjojen 
käyttöönotosta. 

  Toistaiseksi kirjastokimpat ovat kustantajien/välittäjien neuvotteluosapuoli. Kirjastojen käyttäjien tarpeet vaikuttavat 
kokoelman sisältöön. Sähkökirjoissa kimppatasoinen hankinta, koska kimpan yhteisen kirjastojärjestelmän takia 
sähkökirjat ovat saatavilla kimpan alueella. Kirjastokortin hankinta edellyttää käyntiä kirjastossa, minkä jälkeen myös 
ulkopaikkakuntalaiset voivat lainata sähkökirjoja ko. kirjastosta.  

   Hankkii 
lainausjärjestelmän ja 
lukualustan ostettaville 
sähkökirjoille  

  Nykyiset kirjastojärjestelmät eivät tue sähkökirjojen lainausta ja lukemista, minkä vuoksi käytetään alihankkijoita, 
kuten Ellibs ja OD. Hels. kaup. kirjaston tulevassa Sierra-kirjastojärjestelmässä on Millenium-OD kauppojen ansiosta 
sähkökirjojen lainausmahdollisuus. Yleisissä kirjastoissa on monia ulkomaisten toimittajien järjestelmiä, joistä pääosaa 
ei tultane päivittämään sähkökirjoille.  

   Luo yhdessä välittäjän 
kanssa yhteydet 
välittäjän järjestelmiin  

  Välittäjän sähkökirjojen lainausjärjestelmän ja kirjastojärjestelmän asiakasrajapinnan integroiminen samaan tapaan 
kuinesim.  Hels. kaup. kirjastossa on tehty. Asiakkaan tunnistaminen tapahtuu kirjastojärjestelmän puolella.  

  Kokoelma Hankkii sähkökirjoja 
kokoelmiin  

  Hankinta tapahtuu valitsemalla välittäjän sähkökirjatarjonnasta kirjaston kokoelmapolitiikan mukaisesti teoksia.  

   Tekee tilauksen 
välittäjän järjestelmässä, 
mikä aktivoi sähkökirjat 
kirjaston kokoelmaan 

x Tilaus Välittäjän järjestelmässä tulisi olla myös ennakkotiedot sähkökirjoista ja mahdollisuus tehdä niihin ennakkotilaus 
(kuten painetuissa kirjoissa), niin että ne voidaan liittää kirjastokokoelmiin ennen julkaisua, mutta ne aktivoituvat 
lainattaviksi vasta ilmestymispäivänä. Kirjoihin tulee olla mahdollisuus tehdä varauksia ennen julkaisua. Käyttäjien 
ennakkovaraukset ja jonot otetaan huomioon lisenssien tilauksissa.  

   Hallinnoi hankittujen 
sähkökirjojen lisenssejä  

  Lisenssien uusinta ja poistaminen tapahtuu lisenssien ja niiden määrän hallinnoilla. Hallinnointiin kuuluu lainausajan 
määrittely lisensiointisopimusten sallimissa rajoissa, sekä viestiminen asiakkaille sähkökirjojen käyttöehdoista ja 
käyttäjien opastaminen sähkökirjojen lainaamisessa.  

   Määrittelee lainausajan 
lisensiointisopimusten 
rajoissa  

  Kirjasto päättää laina-ajat.  

  Sähkökirjojen 
saattaminen 
lainattavaksi  

Vastaanottaa 
luettelointitietueet 
(mistä ne 
todennäköisimmin 
tulevat?) ja vie ne 
kirjastoluetteloon 

x  MARC 21  Imuroi/vastaanottaa/ostaa hankittujen sähkökirjojen MARC 21 -pohjaiset luettelointitiedot välittäjältä tai 
Kansalliskirjastolta.  Täydentää tarpeen mukaan FENNICAsta imuroituja MARC 21 -tietueita itse. Osa yleisistä 
kirjastoista käyttää luettelointiformaattina vielä poistumassa olevaa FINMARCia, osa MARC 21:tä. Luettelointitiedoille 
on käyttöä ennakoivasti siten, että kirjaston käyttäjät voivat niiden perusteella varata sähkökirjaa ennen lisiointiajan 
alkamista. Tulevaisuudessa YKK on mahdollinen luettelointitietojen vastaanottaja.  

   Linkittää 
sähkökirjatiedostot 
kirjastojärjestelmän 
kirjastoluettelosta 
välittäjän 
lainausjärjestelmään. 

x EPUB  Linkitystä tarvitaan niin kauan, kun käytetään alihankkijoiden lainaus- ja lukualustoja.  

  Maksuliikenne Vastaanottaa laskun 
välittäjältä/kustantajalta 

x Lasku  

   Maksaa laskun 
(lisenssimaksut) 
välittäjälle/kustantajalle 

x   
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   Toimittaa sähkökirjojen 
lainaustilastot 
välittäjälle/kustantajalle 
tai vaihtoehtoisesti 
vastaanottaa 
sähkökirjojen 
lainaustilastot 
välittäjältä/välittäjän 
tarjoamasta 
lainausjärjestelmästä.  

  Lainaustilastoinnin tulisi Hels. kaup. kirjaston mukaan hoitua lainausjärjestelmässä, josta tiedon löytää ja josta 
välittäjä voi toimittaa kustantajalle. Jos tämä on kirjastojärjestelmässä, niin sitten tiedon toimittaminen 
kustantajalle/välittäjälle on kirjaston tehtävä. Tilastoinnin pitäisi olla tuotekohtaista. Lainaajakohtainen tilastointi 
edellyttää anonymisointia.  

   Vrt. painettujen kirjojen 
hankinta 

  Yleisten kirjastojen painettujen kirjojen ostot kilpailutetaan. Hankintasopimukset ovat yleensä muutaman vuoden 
mittaisia, jona aikana yleinen kirjasto tilaa valtaosan painetuista kirjoista tarjouskilpailun voittaneelta toimijalta. 
Kirjastot tilaavat kirjoja hankintabudjettiensa rajoissa siten, että esimerkiksi syksyn hankintojen suunnittelu alkaa jo 
keväällä. Käytössä olevat määrärahat ovat rajalliset. Sähkökirjalisenssien hankinta vähentää painettujen kirjojen 
hankintamahdollisuuksia.  

Yleisen kirjaston 
käyttäjä  

 Lainaa ja lukee 
sähkökirjoja  

Hankkii kirjastokortin ja 
rekisteröityy kirjaston 
verkkopalveluiden 
käyttäjäksi 

Kirjastojärjestelmä   

   Hakee ja varaa 
sähkökirjoja  

Kirjastojärjestelmä/sähkökirjojen 
lainausalausta 

 Haussa käyttäjä saa luettelointitietoa, kirjankansien sormenpääkuvia ja esittelytekstejä. Käyttäjille halutaan tarjota 
mahdollisuus varata kirjoja myös ennen kuin lisensiointiajan alkamista. Varausjono vaikuttaa ostettavien lisenssien 
määrään.  

   Lainaa sähkökirjoja 
kirjaston valikoimasta 

Lainaus- ja lukualusta   Lainaamista ja lukemista koskevien tietojen tuotekohtainen (ei käyttäjäkohtainen) tilastointi  

   Noudattaa sähkökirjojen 
käyttöön ja 
lainaamiseen liittyviä 
rajoituksia 

  Tämä sopimusten ketju alkaa kustannussopimuksista 

   Valitsee lukutavan (lue 
selaimessa, lataa 
koneeseen) 

Lainaus- ja lukualusta   Vaatii verkkoon kytkettävän laitteen 

   Asentaa sähkökirjojen 
lukusovelluksen (ja 
Adobe-tilin) 

  Offline-lukeminen (lataa koneeseen) vaatii lukusovelluksen asentamisen ja Adobe-tilin (DRM) 

   Lukee sähkökirjaa  Lukualusta   Tiedot lukemisesta talteen tuotekohtaisesti 

   Käyttää lukualustan 
tarjoamia sosiaalisen 
lukemisen palvelua  

Lukualusta   Tästä syntyvät metatiedot halutaan saada talteen, mutta ne pitää pitää erillään varsinaisesta tuotetiedosta.  

   Ostaa lukulaitteen 
(tabletti, pc, lukulaite) 

  Sähkökirjojen lukeminen ja lainaaminen vaativat tarkoitukseen soveltuvan laitteen  

   Ostaa 
laajakaistaliittymän  

  Sähkökirjojen lukeminen ja lainaaminen vaatii kiinteän ja/tai mobiililaajakaistaliittymän  
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