
 

 

 

Oheislukemistot kouluille 
 

 

 

Painettu materiaali 
 

Oppimateriaalikeskuksessa on tarjolla eri oppiaineisiin liittyviä aineistoja ja kirjasarjoja. 
http://oppimateriaali.turku.fi/ 
 

- kokoelmaa päivitetään 3-4 kertaa vuodessa 
- hankintaehdotuksia voi esittää: anneli.rantatalo@turku.fi, puh. puh. 02-2629 227 
- kirjat hankitaan Turun kaupunginkirjaston budjetista, vuodelle 2017 varattu 15.000 € 
- kokoelman käyttöohjeet Vaski-kirjastoille: http://oppimateriaali.turku.fi/ohjevaski.pdf  
- noin 16.000 lainaa / v. 2016, sisältää Vaskien lainat 

 

 

e-kirjat 
 Tilanne nyt: 

- ei varsinaisia ”koululisenssejä” tarjolla, pitäisi hankkia useita kymmeniä yhden käyt-
täjän lisenssejä; kallista eikä voida taata, että kaikki saavat saman nimekkeen sa-
maan aikaan 

- kirjaston kannalta järkevämpää hankkia joistakin nimekkeistä enemmän lisenssejä, 
esim. 3-5 samanaikaista lisenssiä. Tämä mahdollistaa myös sen, että voidaan tu-
tustua e-kirjan lainausprosessiin ja e-kirjan erityispiirteisiin. Koko luokka ei kuiten-
kaan voi lukea samaa kirjaa 

 
Ellibsiltä tulossa syksyllä koulujen oheislukemistopalvelu, uutiskirje 22.6.17: 

- ”koululle oma kokoelma normaalin Ellibs-kirjaston rinnalle 
- kokoelman hallinta ja aineistohankinnat tuttuun tapaan 
- aineistohankinnat opettajien suositusten perusteella 
- koko koululuokka voi lukea samaa kirjaa ilman jonoja 
- oppilaat tutustuvat alueensa e-kirjastopalveluihin 
- opettajien saatavilla opetusta tukevaa aineistoa monipuolisesti ja vaivattomasti” 

 
Rovaniemen kaupunginkirjastossa on koordinoitu Lapin kirjastojen Sähköinen oheisluke-
misto Lapissa -projektia 1.9.-21.12.2016 

- pilotissa testattiin oheislukemiston käyttöä koulussa ja hanke kesti neljä kuukautta 
- kirjavalinnan tekivät kirjaston lasten- ja nuortenkirjastonhoitajat 
- pilotissa kirjasto maksoi oheislukemiston kustannukset  
- käytössä oli sadan lainan pooleja, joissa aikaraja oli yksi vuosi 
- pilotista tullut palaute oli positiivista 
- kirjanhankintakulujen jakamista koulujen kanssa tullaan selvittämään jatkossa mm. 

Lappeenrannan ja Porvoon käynnissä olevassa hankkeessa (E-kirjojen käytön mal-
lintaminen Lappeenrannan Pontuksen päiväkotikoulussa sekä Porvoon Pääskytien 
yläkoulussa) 

- kirjaston ja opettajien roolista pilotissa erikoiskirjastonhoitaja Kati Vuontisjärvi Rova-
niemeltä toteaa: ”Kirjaston rooli oheislukemistossa on toimia sen ylläpitävänä ja 
koordinoivana tahona. Opettajat toivovat sisältöjä, jotka parhaiten palvelevat ope-
tussuunnitelmia ja kurssien sisältöjä. Me yhdessä Ellibsin ja kustantajien kanssa 
selvitämme, mitä toiveista voidaan toteuttaa ja mitkä mahtuvat oheislukemiston ko-
koelmabudjettiin. Lisäksi kirjasto toimii alustan suhteen opastajana ja lähitukena, 
kerää palautetta, kehittää palvelua yhdessä Ellibsin kanssa ja hallinnoi lainausalus-
taa.” 

- Lapin kirjastot ovat ottamassa sähköisen oheislukemiston käyttöön osana kirjaston 
normaalipalveluita ja kehittää toimintamallia edelleen 

- projektin loppuraportti: http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=8a6a5cfc-4551-40ad-
8789-7f7e61840266  

http://oppimateriaali.turku.fi/
mailto:anneli.rantatalo@turku.fi
http://oppimateriaali.turku.fi/ohjevaski.pdf
http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=8a6a5cfc-4551-40ad-8789-7f7e61840266
http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=8a6a5cfc-4551-40ad-8789-7f7e61840266


 

 

- projekti hankerekisterissä: http://hankkeet.kirjas-
tot.fi/hanke/s%C3%A4hk%C3%B6inen-oheislukemisto-lapissa  

- kootusti projektista: https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=f11c7fb9-7a25-4eaa-
bf38-b5dbbd2889e4  
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