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Sähköinen oheislukemisto Lapissa

• Hankkeen kesto 1.9. – 21.12.2016

• Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunginkirjasto-Lapin 
maakuntakirjasto

• Maakunnallinen hanke → toimialue koko Lappi

• Hanketta rahoitti OKM / Lapin aluehallintovirasto

• Toteutui valtakunnallisena yhteistyönä → Ellibs Oy Ltd, 
Kustannusosakeyhtiö Otava, Yleisten kirjastojen konsortio



Hankkeen tavoitteet

• Lisätä sähköisen lukemisen valmiuksia ja medialukutaitoja

• Kehittää kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä 

• Kehittää maakunnallista oheislukemistotoimintaa 

• Tukea aineiston saavutettavuutta

• Mahdollistaa oheislukemiston valikoiman vaihtuminen 

• Toteuttaa e-oheislukemiston pilottihanke → Tulokset ovat 
valtakunnallisesti hyödynnettävissä



Hankkeen toimenpiteet

• Yhteistyön rakentaminen toimijoiden välille
• Yhteistyökoulujen rekrytointi ja tiedotus
• Teknisen käyttöönoton, lisenssimallien ja kustannusten 

selvittäminen 
• Aineiston hankinta e-oheislukemiston kokoelmaan
• e-oheislukemiston testaus 
• e-lukemisen tukeminen → sosiaalinen lukeminen
• Käyttökokemusten ja palautteen kerääminen
• Saatujen kokemusten jakaminen → jatkotoimenpiteet



Hankkeen toimenpiteet

• e-oheislukemiston testaus: 9lk ja lukio
Hillatien koulu, Kemijärvi
Ivalon lukio, Inari
Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi
Simon lukio, Simo
Ylitornion yhteiskoulun lukio, Ylitornio
Yläkemijoen koulu, Vanttauskoski, Rovaniemi

• Sosiaalinen lukeminen → työpajat, kirjailijavieraat
• Media/sarjis/e-vinkkaus + virtuaalivinkkaus
• Palautekysely → Kyselyn koonti ja raportointi
• Hankeraportointi



e-oheislukemiston kokoelma



e-oheislukemiston kokoelma

• Testikokoelmassa 10 nuorille sopivaa e-kirjaa 
• e-oheislukemiston poolimalli: 1 e-kirja, johon 100 

samanaikaista lukuoikeutta 
• Käytetään kuten verkkokirjastoa, mutta →

Kokoelmaan pääsee e-oheislukemiston linkistä 

Kirjaudutaan e-oheislukemiston tunnuksilla (ei kirjastokortilla)
Tunnukset jaettu opettajille ja edelleen oppilaille
Lainassa voi olla vain yksi kirja kerrallaan (lukuoikeus kaikkiin)

• Toimii kuten verkkokirjasto, laina-aika 28 päivää 
• e-kirjojen hinnat välillä 85-150 € → kokoelma 1119 €
• Yhden e-kirjan / lainan / lukuoikeuden hinta 1,12 €



Palautekyselyn tuloksia - oppilaat

• Valtaosa oppilaista luki e-kirjaa ensimmäistä kertaa

• Palaute pääsääntöisesti myönteistä

• Kielteinen suhde lukemiseen → kielteinen palaute

+   Saavutettavuus alueilla, missä matka kirjastoon on pitkä

+   e-kirja aina mukana  ja lukemisen rytmittäminen 

+   Lyhyet tekstit kerrallaan, novellikokoelmat 

- Valoisa näyttö, silmien väsyminen, päänsärky

- Laitteella vietettävä aika 

- Lukemisen rutiinien ja ”kirjan tunnun” puuttuminen



Palautekyselyn tuloksia - opettajat

• e-oheislukemisto erittäin toimiva perinteisen rinnalla

+   Saavutettavuus, ei painavia kirjapaketteja eikä vastuuta 

oppilaiden (kadottamista) kirjoista ja niiden palautuksista

+   Valikoiman tuoreus, tuo lisää vaihtoehtoja 

+   Mahdollisuus räätälöidä luettavaa opetukseen

+   e-lukeminen motivoi osaa oppilaista, tuo lisäintoa  

+   Lisää yksilön/oppilaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen 

mitä ja miten opiskelee



Jatkotoimenpiteet

• Teknisten ratkaisujen, lisenssimallien, kustannusten ja 
niiden jakamisen selvittäminen 

• Toiminta jatkuu Rovaniemellä syksyllä 2017→ koulun ja 
kirjaston yhteistyön tiivistäminen

• Valtakunnallinen yhteistyö → Ellibs Oy Ltd, kustantamot, 
Lappeenrannan ja Porvoon kaupunginkirjastot, Yleisten 
kirjastojen konsortio → ePontus syksyllä 2017 

• Kansainvälinen näkyvyys → IFLA 2017



Kiitos!

Tuija Jerndahl, kirjastonhoitaja
Saamelaiskirjasto, Inarin kunnankirjasto
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