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kokoelmatyöryhmä 
 
 

Vaskien e-aineistot vuosina 2015-16 
 
Yleistä vuosien 2015-16 e-aineistohankinnoista 

 
Yleisten kirjastojen konsortion mukaan mitään laajempia uusia e-aineistopalveluita ei ole tulossa 
tarjolle tulevana kaksivuotiskautena. Konsortio kannustaa yleisiä kirjastoja kehittämään e-
kirjakokoelmiaan ja hankkimaan niiden lisäksi e-lehtipalveluita (esim. Zinio) ja verkkokielikursseja 
(esim. Promentor web) mahdollisuuksien mukaan. 

 
E-kirjat 

E-kirjakokoelman painopistealueita ovat: 
- kotimainen kaunokirjallisuus eri ikä- ja kohderyhmien tarpeet huomioiden 
- lasten ja nuorten kirjallisuutta oppimisen tarpeisiin ja lukuharrastuksen edistämiseen 
- vieraskielinen, pääasiassa englanninkielinen aikuisten ja nuorten kaunokirjallisuus 
- nopeasti tietosisällöltään uusiutuvien aihealojen kirjallisuus ja kurssikirjat 
- harrastekirjallisuus ja matkaoppaat 
 
Vuosina 2015-16 e-kirjat hankitaan Ellibs- ja OverDrive -palveluista. E-kirjoja ja lisenssejä hankitaan 
yhteensä noin 2 000 vuodessa. Jos kotimaisen kaunokirjallisuuden tarjonta e-kirjamuodossa kirjas-
toille laajenee huomattavasti nykyisestä, hankittava määrä voi tästä kasvaa.  
 
Lisenssien hankinnassa huomioidaan koulujen tarpeet hankkimalla joihinkin lasten- ja nuortenkir-
janimekkeisiin riittävästi lukuoikeuksia niin, että koko luokan on mahdollista lukea samaa e-kirjaa. 
Nimekkeistä sovitaan yhdessä opettajien kanssa. Näiden e-kirjojen laina-aika on pidempi kuin mui-
den, noin neljä viikkoa. 
 
OverDrive-palvelun sopimus päättyy vuoden 2016 lopussa, joten vuoden 2016 aikana on sovittava 
siitä, jatketaanko palvelua toinen nelivuotiskausi. 
 
E-kirjakokoelman ja -lainojen kehitys v. 2011-2014 

 

 
Ellibs   OverDrive   

   

 
hankinnat lainat hankinnat lainat kokoelma 

lainaus 
(* 

 2011 273 788     273 788 
 2012 257 758     530 758 
 2013 388 2754 833 1599 1751 4353 
 2014 1062 6794 342 3032 3155 9826 
 

        
     

*) Turun osuus lainoista 5 129 
 
 



 
 
 

E-kirjat, kuten kaikki Vaski-kirjastojen sähköiset aineistot ovat tarjolla Vaskin verkkokirjastossa 
https://www.vaskikirjastot.fi/web/arena/e-aineistot  
 
 

Tietokannat 
Kansallisbiografian ja lehtiviitetietokanta Aleksin sopimukset päättyvät vuoden 2015 lopussa. Nii-
den käyttö on ollut vähäistä, joten niistä voitaneen luopua. Uusia, Vaskien profiiliin sopivia tieto-
kantoja ei ole tällä hetkellä tarjolla. 
 
Turku haluaa jatkaa Aleksin paikalliskäyttöä ja sopii tästä BTJ:n kanssa. 
 

 
E-lehdet 

PressDisplay-palvelun sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa. Jos FinELib neuvottelee siihen jatko-
sopimuksen, Vaski-kirjastot jatkanevat sopimusta seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

ePress-sanomalehtipalvelu ei ole etäkäyttöinen, mutta Vaskeilla on siihen 17 yhteiskäyttöistä li-
senssiä. Sopimuksessa ovat vuodesta 2015 mukana kaikki Vaskit Pyhärantaa lukuun ottamatta. So-
pimus on voimassa vuoden kerrallaan. Sopimusta jatketaan vuodeksi 2016, ellei käyttöehdoissa tai 
hinnassa tapahdu huomattavia muutoksia. 

 

Musiikin suoratoistopalvelut 
 

Vaskeilla on käytettävissä Naxoksen Music Library, Video Library ja Jazz. Erityisesti Naxos Music Lib-
raryn käyttö on vilkasta ja palvelu on edullinen, joten sen käyttöä jatketaan myös vuosina 2015-16. 
Valikoimaan on tulossa Naxos Spoken Word, josta on mahdollista kuunnella englanninkielisten 
klassikkoteosten äänikirjaversioita. Palvelun osalta hankintasopimus tehdään aina vuodeksi kerral-
laan. 

 
 
Tietokantojen, e-lehtien ja Naxoksen käyttötilastot v. 2014 
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aineisto käyttö v. 2014 
Aleksi 1 736 
Kansallisbiografia    780 
PressDisplay 1 739 
ePress 9 960 
Naxos (Music, Video Library, Jazz) 37 896 + 258 + 202, yht. 38 356 

https://www.vaskikirjastot.fi/web/arena/e-aineistot


 
 
E-aineistojen kustannukset  
 
 E-aineistoihin on varattu 128.000 € vuodelle 2015: 
 98.000 € nykyisiin aineistoihin 
 30.000 € uusiin aineistoihin 
 
  

Aineisto Hinta Vaskeille 
Ellibs (alusta, e-kirjat) 20 041 € 
OverDrive (alusta, e-kirjat) 18 440 € 
PressDisplay   6 776 € 
Kansallisbiografia   2 971 € 
Aleksi 32 071 € 
ePress 18 407 € 
Naxos   3 195 € 
yhteensä 101 901 € 

 
 Uudet, tarjolla olevat aineistot 
 Zinio, hinta-arvio 45.000 € 

http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Lehdet/Zinioaikakauslehdet_vuonna_2015(59346) 
 
 Verkkokielikurssi Promentor Web, hinta 1. vuonna 15 750 €, sen jälkeen 6.300 € / vuosi 

http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Kielikurssit/Verkkokielikurssit(39133)  
 
 

Alustava arvio vuoden 2016 e-aineistokustannuksista nykyisen Vaski-alueen mukaan, Salon liittymi-
sen vaikutuksia ei ole tässä vielä huomioitu. Vuoden 2015 aikana selvitetään, mitä laajeneminen 
käytännössä vaikuttaa, myös eri palveluiden käyttöehtojen kannalta. 

 
Aineisto Hinta Vaskeille 
Ellibs (alusta, e-kirjat) 22 000 € 
OverDrive (alusta, e-kirjat) 19 000 € 
PressDisplay   7 000 € 
ePress 20 000 € 
Naxos   3 700 € 
yhteensä 71 700 € 

 
 

http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Lehdet/Zinioaikakauslehdet_vuonna_2015(59346)
http://www.helmet.fi/fi-FI/Ekirjasto/Kielikurssit/Verkkokielikurssit(39133)
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