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E-aineistojen markkinointi Vaskissa 
Vaski-jory ja TVK, lokakuu 2016 
 
 

Taustaa 
 

Vaski-kirjastojen e-aineistojen käyttö on lisääntynyt tasaisesti. Käytön lisäyksestä huoli-
matta markkinointiin ja tiedotukseen olisi järkevää panostaa pitkäjänteisesti ja suunnitel-
mallisesti. Tilastojen perusteella näyttää siltä, että esimerkiksi e-lehtipalvelut ovat edelleen-
kin vajaakäytössä. 
 
E-aineistojen markkinointi on osoittautunut hankalaksi kokonaisuudeksi. Aineistot eivät näy 
kirjastotilassa, ja verkossa asiakas harvoin törmää niihin sattumalta. Helmet-alueella ja 
Blanka-kirjastoissa toteutettiin e-aineiston palvelumuotoilukonsepti, jonka suunnitteli ja to-
teutti palvelumuotoilija Sanni Koffert. Tuloksiin ja toteutettuihin ideoihin oltiin tyytyväisiä.  
 
Vaski-kirjastoissa voisi olla perusteltua toteuttaa samankaltainen palvelumuotoilu. Kirjaston 
ulkopuolinen henkilö toisi todennäköisesti uusia ideoita mukanaan. Yhteisesti laadittu mate-
riaali helpottaisi erityisesti pienten kirjastojen tilannetta, joissa resursseja tiedottamiseen ja 
markkinointiin on rajallisesti. 
 
 

Ehdotetut toimenpiteet 
 

Toteutetaan Vaski-kirjastoille yhteinen e-aineistojen palvelumuotoilu, jonka suunnitteluun ja 
toteuttamiseen pyydetään tarjous Sanni Koffertilta. Tarjoukseen sisällytetään suunnitelman 
lisäksi valmiit materiaalit.  
 
Suunnitelman ja toteutuksen tulisi sisältää ainakin seuraavat osa-alueet: 

 
 

1. Markkinointi ja tiedotus kirjastotilassa 
 

a. hyllyopasteet, erityisesti e-lehdet, mutta myös muu aineisto 
b. standit 
c. valotaulut 
d. palvelutiskit 
e. kirjastojen aulatilat tai vastaavat 
f. omatoimikirjastot – aineiston saatavuus 24/7  
g. ulkomainonta ”saat aineistoa meiltä käyttöösi vuorokauden jokaisena tuntina” 

 
2. Verkkomainonta 

 
a. Verkkosivut 

- yhtenevä ja selkeä viestintä 
- ”Vaskin e-aineistot” – näyttäytyy asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena 
- eKirjasto 
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b. Some 
- kampanjat – ”ota lehdet mukaasi kesälomalle tms.” 
- kuukauden e-kirja/e-lehti? 
- TOP 10 e-kirjat 
- kohderyhmät 
- tärkeintä aineiston tunnetuksi tekeminen 

 
3. Markkinointi kirjaston ulkopuolella 

 
a. Kaupungin/kunnan muut palvelut 

- bussit, valotaulut, odotustilat ym. 
 

 
4. Suullinen viestintä 

 
- kirjastokortin mukana lyhyt esite/kirjanmerkki 
- materiaalia ryhmäopastuksiin 

 
 

Tehostettu viestintä vaatii pohjatöitä, joista voidaan erottaa seuraavat kokonaisuudet:  
 
 

1. Palvelujen sisältö ja käytettävyys – yhteistyössä palvelujen tarjoajien kanssa  
 

a. ymmärrettävät käyttöliittymät 
- käännöstekstit 
- ohjeistus selkeästi 
- hakuominaisuudet 
- palvelujen hankinnassa kiinnitetään huomiota niiden käytettävyyteen, kriteerinä palve-

luille hankintavaiheessa 
 

2. Vaskin e-aineistot eKirjastossa, http://ekirjasto.kirjastot.fi/ 
 

eKirjaston käyttö on lisääntynyt tasaisesti ja tällä hetkellä käyttäjämäärät ovat n. 1000 käyt-
täjää/pv. eKirjaston kehittämistä jatketaan ja siitä pyritään tekemään ensisijainen hakuväylä 
yleisten kirjastojen e-aineistoihin.  
 
Ellibsin aineistot päivittyvät suoraan rajapinnan kautta eKirjastoon, ts. kun jokin kirjasto 
hankkii Ellibsin e-kirjan, sen tiedot ovat eKirjastossa seuraava päivänä. 
 
Vaskin Overdrive aineistot on viety erillisiä importteina palveluun, koska rajapintaa Overdri-
ven palveluun ei ole. Tällä hetkellä eKirjastosta puuttuu Vaskin Overdrive -aineistoja vuo-
desta 2015 lähtien.  
 
Teknisesti olisi mahdollista rakentaa rajapinta Overdriveen. Alustava kustannusarvio raja-
pinnan rakentamiselle on 300 – 1200 €. Kustannus olisi kertaluonteinen, jonka jälkeen Vas-
kin aineistot päivittyisivät automaattisesti eKirjastoon. Kustannusta arvioitaessa on hyvä 
ottaa huomioon, että myös importtien vieminen on maksullista tuntityötä ja sitä hyödyntäen 
tiedot eKirjastossa eivät ole koskaan täysin ajantasaiset. 

 
 

3. Video-opastus (Kirjastokaista) verkkokirjastoon 
 

4. Terminologian tarkistus; viestintä asiakkaalle ymmärrettävästi 
 

5. Kohderyhmien määrittely, vaikuttaa viestintäkeinoihin 
 

http://ekirjasto.kirjastot.fi/

