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Mitä hankitaan?
• Vahvistetussa opetussuunnitelmassa

olevat kirjat.

• OPS = kurssikirjahankinnan
ensisijainen työkalu.



§ Perinteisesti: uusi OPS lähetetty kirjastoon heti,
kun se on vahvistettu, viimeistään huhtikuussa.

Uusien kirjojen tilaaminen

§ Ehdotus: kirjat tilattaisiin / tarkistettaisiin
laitosten laatimien listojen avulla
§ tarkistettavaksi ensin vain uudet kirjat?
§ Kesällä tarkistettaisiin vaatimuksissa jo

aikaisemmin olleiden kirjojen tilanne.





Hankintaesityksen tekeminen

• Lomake > hankintaesitys kurssikirjakokoelmaan
https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/hankinta/hankintaesitys/hankintaesitys

• Yhteydenotto
sähköpostitse,
soittamalla,
käymällä:

• Tytti Leppänen,
tytti.p.leppanen@jyu.fi
Puh. 040 8053 820 / 3408
Työhuone: B 217



Huomionarvoista
kurssikirjallisuutta valittaessa

1. Julkaisuvuosi
o Kustantajasta riippuen esim. vuonna 2009 ilmestynyt teos

voi olla jo vanha (ei saatavilla).

2. Painokset
o Uusin painos yleensä helpoin saada.

3. Loppuunmyydyt kirjat
o Saattaa olla esim. Amazonissa, mutta:

o Eivät välttämättä toimita kirjoja ”meren yli”.
o Yleensä ei saatavilla tarpeeksi isoa määrää.
o Yleiset toimitusongelmat: kirjat mm. kadonneet matkalla kirjastoon.

Jos haluat tarkistaa itse saatavuuden: verkkokirjakaupat Booky tai Adlibris



• Haluttua kirjaa
yritetään aina hankkia,
mutta joskus sen
saaminen ei kerta
kaikkiaan onnistu.



Muuta huomioitavaa:

Vaihtoehtoiset
kirjat >

Vaihtoehtoiset
kirjat >



Teillä on tarjota meille
opiskelijoille todella huonosti
kirjoja!! Opintotehtävän
palautuspäivä lähestyy, olen jo
toista viikkoa jonottamassa
sinne tarvitsemaani kirjaa eikä
se vaan tule sinne kirjastoon!



• Opiskelija olisi saanut kirjansa
varaushetkestä 2 viikon ja 2
päivän odottamisen jälkeen.

• Ei pitkä aika kurssikirjoissa.

• Lyhytlaina oli hyllyssä.
• Kaikkiin tiedekuntiin ja

oppiaineisiin hankitaan
suhteessa sama määrä
kurssikirjoja.

• Vaihtoehtoinen kirja olisi
saattanut auttaa näin
tiivistahtisella kurssilla.



Miten paljon kurssikirjoja hankitaan?
• Pääsääntö: hankittava maksimimäärä saadaan

jakamalla kurssin opiskelijoiden määrä kolmella
(jos kirja on kaikille pakollista luettavaa).

• Massakursseilla tätä ei voida aina toteuttaa.
• Aina jos mahdollista, hankitaan myös e-kirja.

•



Kurssikirjahankinnan budjetti

• Säilynee v. 2015 suurin piirtein
ennallaan aikaisempaan
verrattuna



Muita asioita
kurssikirjoista



Kurssikirjojen
poistaminen

• Pääsääntöisesti
kurssikirjakokoelmassa on
tiedekuntien nykyisten ja sitä
edellisten
opetussuunnitelmien kirjat.

• Poistettavista lähtee
hyväkuntoisin kappale tarjolle
yleiskokoelmaan.



• Voimassaolovuoden voi
tarkistaa JYKDOK:ssa.

• Esim. 526 / x 2017 > voimassa vuoteen 2017
• Esim. 593 / YYFIpv14 > voimassa vuoteen 2014

→ Jos ei ajan tasalla, kirja poistetaan jossain vaiheessa.

• Esim. 526 / x 2017 > voimassa vuoteen 2017
• Esim. 593 / YYFIpv14 > voimassa vuoteen 2014

→ Jos ei ajan tasalla, kirja poistetaan jossain vaiheessa.



E-kirjat
JYK:ssä
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E-kirjojen edut

• Helpottavat etenkin kurssikirjoihin
kohdistuvaa kysyntää.

• Lisäarvot:
– Ympärivuorokautinen saatavuus.
– Yo:n opiskelija/henkilökuntaan kuuluva voi

lukea missä vain internetin välityksellä.
– Ei viivettä palautumisessa kuten

painetuissa kirjoissa.
– Yleensä kirjoihin voi tehdä lukuohjelmilla

vapaasti omia merkintöjä.
– E-kirjat eivät katoa / niitä ei tarvitse

korjata.



Ipadeja lainaan

• Kirjasto lainaa
JY:n opiskelijoille
ja henkilökunnalle
iPadeja e-kirjojen
käyttöä varten.

• Laitteen saa
lainaksi 1.
kerroksen
palvelupisteestä.



QR-koodit kirjastossa

• Kurssikirjastoon painetun kirjan yhteyteen
laitetut QR-koodit ovat suoria linkkejä
vastaavaan e-kirjaan.



Miten JYK:n e-kirjat toimivat?

§ Välittäjien alustoilla, joilla useiden eri
kustantajien aineistoa (Ebrary,
Dawsonera, Ellibs).
§ Kustantajien omilla alustoilla (esim.

SAGE, Oxford).



Millaiset käyttöehdot
e-kirjoilla on?

§ Käyttöehdot vaihtelevat alustan mukaan.
§ Eivät ole kirjaston määrittämiä.

§ Alustan käytettävyys sekä aineiston
käyttöehdot ja hankintaprosessi vaikuttavat
siihen, hankitaanko sitä vai ei.

§ Kuitenkin: ”Content is King”, eli kokeiluja tehdään.

§ Esitetään toiveita kustantajille!



• Jykdokissa e-kirjan tiedoista näkyy
käyttöoikeus-kohdassa, onko teos tarkoitettu
yhdelle vai usealle käyttäjälle kerrallaan.

Yhdelle
käyttäjälle.

Usealle
käyttäjälle.



E-kirjat kurssikirjoina

§ Kurssikirja hankitaan myös e-versiona, jos
sellainen on saatavissaà tällöin
vähennetään painettujen määrää.
§ Tietyissä tapauksissa e-kirja voi korvata

painetun kokonaan.
§ Vaikuttavia tekijöitä: käyttöehdot

(yhtäaikaisten käyttäjien määrä),
hinta, käyttäjien määrä.



Miten löytää e-kirjoja?

• Kaikki meille hankitut e-kirjat
löytyvät JYKDOK:sta.

• Käytössä yliopiston verkossa ja
etänä yliopiston käyttäjätunnuksilla.

• JYKDOK:ssa haun voi rajata
pelkästään e-kirjoihin



Esimerkki e-kirjojen
hausta JYKDOK:ssa



Entä jos olemassa olevista
ei löydy sopivaa kirjaa?

§ Yksittäin e-kirjoja hankitaan Dawsoneraan,
Ebraryyn ja Ellibsiin.

• Ellibs: pääasiassa kotimaisia kirjoja
– Yksi käyttäjä / kirja (voidaan hankkia

useampia kappaleita).

• Dawsonera: ulkomaisia kirjoja
– Pääosin teoksia, joiden yhtäaikaisten

käyttäjien määrää ei ole rajoitettu.

• Ebrary: ulkomaisia kirjoja
– Sekä usean että yhden yhtäaikaisen käyttäjän

teoksia.



E-kirjojen haku välittäjän sivuilla

§ Jos haluat tarkastella myös muita kuin meillä
olevia aineistoja: Dawsoneran ja Ellibsin
koko tarjontaan pääset tutustumaan
JYKDOKin kautta. (Rajaa haku tarvittaessa:
Tietokanta)

§ Ebraryn kaikki aineisot osoitteessa
http://site.ebrary.com/

§ Jos löydät kiinnostavan kirjan ja vaikuttaa,
ettei sitä vielä ole meillä, tee hankintaesitys!



• Löytäessäsi e-kirjan jostain
muualta, ota yhteyttä >
selvitämme käyttöehdot ja
sen, onko aineisto
mahdollista hankkia.



E-kirjojen käyttöopas

• https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotu
utori/kirjat-lehdet-artikkelit/e-kirjojen

• Lisäksi tarjolla koulutusta e-kirjojen käytöstä,
ks. kirjaston koulutuskalenteri
(https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri).



Yhteystiedot

• Hankintapäällikkö Irene Ylönen
• 040 8053 815 / 3410, irene.ylonen@jyu.fi

• Kirjastoamanuenssi / kurssikirjat Tytti
Leppänen

• 040 8053 820 / 3408, tytti.p.leppanen@jyu.fi



Kiitos
mielenkiinnosta!
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