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Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että vastaajat ovat yleisesti kokeneet, että e-kirjojen löytäminen on helppoa ja myös Ellibsin käytön koetaan sujuvan melko hyvin. Kyselyn
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olivat esimerkiksi aineiston parempi asiasanoitus ja luettelointi, haku- ja rajaustoimintojen toimivuuden ja yhteiskäytön parantaminen sekä Ellibsin käyttöohjeiden
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Käytetyt termit ja lyhenteet
AVA

Video on demand -palvelu, joka on käytettävissä sekä kirjastossa että palvelun nettisivuilla, jolloin palveluun pääsee
kirjautumaan kirjastokortilla. (engl. Audio Visual Access)

AZW

Amazon Kindlen oma e-kirjatiedostomuoto. (engl. Kindle
File Format)

CBR

Sarjakuvakirjojen tallentamiseen ja näyttämiseen käytettävä tiedosto. (engl Comic Book Rar)

CBZ

(engl. Comic Book Zip) Ks. CBR

DOC

Tekstinkäsittelyasiakirja.

DMR-kopiosuojaus

Yleinen nimitys kopiosuojatun datan digitaalisten käyttöoikeuksien hallintaa rajoittaville tekniikoille. (engl. Digital
Rights Management)

E-aineistot

Hyvin laaja kattotermi erilaisille verkossa saatavilla oleville
aineistoille kuten e-kirjoille, e-äänikirjoille, e-lehdille, e-musiikille, verkossa tarjolla oleville elokuville ja videoille sekä
digitoiduille aineistoille. Termi voi pitää sisällään myös laitteet, joilla yllä mainittuja aineistoja käytetään sekä laitteiden ja aineiston käyttöön liittyvät ohjaukset ja opastukset.

E-kirja

Sähköisessä muodossa oleva kirjallinen teos. Rinnakkaistermejä ovat sähkökirja, s-kirja tai digitaalinen kirja.

Elib

Ruotsinkielisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja tarjoava palvelu.

Ellibs

E-kirjoja e-äänikirjoja tarjoava palvelu.

eMagz

Sähköinen palvelu, jossa voi lukea kotimaisia sanoma- ja
aikakauslehtiä.
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ePress

Sähköinen palvelu, jossa voi lukea kotimaisten sanomalehtien näköisversioita.

EPUB

Sähköiseen julkaisuun soveltuva avoin tiedostomuoto.
(engl. Electronic Publication)

E-äänikirja

Sähköisessä muodossa oleva äänitetty kirjallinen teos.

Excel

Taulukkolaskentaohjelma.

HTML

Nettisivu, joka on koodattu HTML –kielellä. (engl. Hypertext Markup Language)

IBM SPSS Statistics

Tilastollinen yleisohjelma tutkimusaineistojen käsittelyyn ja
analysointiin. (SPSS)

International Digital
Publishing Forum

Digitaalisen julkaisutoiminnan kaupasta ja standardoinnista vastaava organisaatio.

Lingonet

Sähköinen palvelu, jossa on suomi toisena kielenä –kielikursseja.

MP3

Musiikin ja äänitallenteiden jakelussa käytettävä pakkausmenetelmä.

Naxos Music Library

Laaja klassisen musiikin kuuntelupalvelu.

Naxos Music
Library Jazz

Laaja jazzin kuuntelupalvelu.

Naxos World
Music Library

Laaja maailmanmusiikin kuuntelupalvelu.

Naxos Video Library

Musiikkitaltiointien videopalvelu.

Naxos Spoken
Word Library

Sähköinen äänikirja palvelu, jossa voi kuunnella äänikirjoja
englannin, saksan, ranskan ja portugalin kielellä.
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OverDrive

Ulkomaisia e-kirjoja ja e-äänikirjoja tarjoava palvelu.

PDF

Ohjelmisto riippumaton tiedostomuoto. (engl. Portable
Document Format)

PressDisplay

Ks. kohta PressReader.

PressReader

Sähköinen palvelu, jossa voi lukea ulkomaisia aikaus- ja
sanomalehtiä. Entinen PressDisplay.

Promentor

Sähköinen kielikurssipalvelu, jossa voi opiskella englantia,
espanjaa, ruotsia, saksaa, suomea ja venäjää kymmenellä
eri kurssilla.

RBgigital

Sähköinen palvelu, jossa voi lukea englanninkielisiä aikakausilehtiä.

RedFox Pro Online

Sähköinen kielipalvelua, joka tarjoa sanakirjoja, kielioppeja
ja kieltenopiskelumateriaaleja.

Rockway

Sähköinen palvelu, josta voi lainata musiikin verkkokursseja.

RTF

Yleinen tekstitiedosto, joka tukee rikasta tekstiä. (engl.
Rich Text Format)

Open eBook (OEB)

XML:ään pohjautuva sähkökirjaformaatti.

TXT

Standardoitu tekstitiedosto, joka sisältää muotoilematonta
tekstiä.

Webropol

Suomalainen online kysely- ja analyysityökalu.

WMA

Musiikin ja äänitallenteiden jakelussa käytettävä pakkausmenetelmä. (Windows Media Audio)

XML

Metakieli, jolla määritellään ja luodaan rakenteellisia merkkauskieliä. (engl. Extensible Markup Language)
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite
Halusin tutkia opinnäytetyössäni e-aineistoja sen takia, että ne ovat aiheena hyvin
ajankohtainen ja aihe on herättänyt paljon keskustelua, tunteita sekä ajatuksia kirjastopiireissä (Laine 2012). Tutkittuani asiaa päädyin lopulta aiheeseen e-aineistojen näkyvyys ja löydettävyys sekä Ellibs-kirjaston käytettävyys. Opinnäytetyöni tutkimusosa on siis kaksiosainen ja koostuu haamuasioinnista sekä kyselystä.
Selvitin mystery shopping -menetelmän avulla, kuinka erilaisia e-aineistoja ja e-aineistopalveluita mainostetaan kolmen tutkimuskirjastoni fyysisissä tiloissa. Kyselyn
avulla taas selvitin kuinka eri kirjastojen asiakkaat hakevat e-kirjoja ja e-äänikirjoja
ja kuinka helppona tai vaikeana he kokevat aineiston löytämisen. Selvitin kyselyllä
myös sitä, kuinka kirjaston asiakkaat kokevat Ellibs-kirjastopalvelun käytettävyyden.
Sain idean aiheeseeni siitä, että kirjastojen e-kirja keskusteluissa on vahvasti ollut
esillä se kuinka hitaasti e-kirjat ovat löytäneet tiensä yleisten kirjastojen valikoimaan
ja kuinka vähän niillä on käyttäjiä. Tätä on selitetty aineiston vähäisyydellä ja sen
vaikealla saatavuudella. (E-kirjat ja lukemisen uudet muodot 2011.) Tämä on varmasti totta, mutta aloin itse pohtia myös sitä, että voiko sillä, että asiakkaat eivät
kunnolla tunne ja tiedä mitä e-aineistoja oma kirjasto tarjoaa olla myös jotain tekemistä käyttäjien vähyyden kanssa. E-aineistot eivät painettujen aineistojen tapaan
näy millään tavalla kirjastojen fyysisissä tiloissa. Tämä sai miettimään, että miten ne
on nostettu esille kirjastoissa vai onko niitä nostettu esille ollenkaan. Aineistojen näkyvyys on kuitenkin yksi merkittävä tekijä siinä, että aineisto löydetään ja, että sitä
käytetään (Yleisten kirjastojen e-aineistostrategia pohja 2012, 14).
Tämän perusteella päätin, että haluan tutkia e-aineistojen mainontaa kirjastoissa.
Päätöstä vahvisti se, että löysin Yleisten kirjastojen konsortion perustaman Facebook-ryhmän: E-aineistojen näkyvyys kirjastoissa. Ryhmässä jaetaan eri kirjastoissa toteutettuja e-aineiston näkyvyyteen liittyviä markkinointi ja mainonta ideoita,
joista voi ottaa vinkkejä omaan kirjastoon. (Miten kirjastossanne näkyvät e-aineistot? Vinkkaa kollegalle, [viitattu 26.3.2018].) Facebook-ryhmän olemassaolo viestitti
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siitä, että tämä on aihe, joka on kirjastoissa pinnalla ja, että kirjastot haluavat panostaa e-aineistojen parempaan esille tuomiseen.
Laajensin aiheeni koskemaan myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen löydettävyyttä sekä
Ellibs-kirjaston käytettävyyttä. Koin, että nämä olivat hyvä lisäys aiheeseeni ja, että
ne parantaisivat opinnäytetyön kokonaisuutta. Alettuani tarkemmin syventyä aiheeseen törmäsin myös Ellibs-kirjaston Facebook ryhmään. Selailin ryhmän julkaisuja
ja huomasin useammankin julkaisun, jossa ryhmän seinälle oli jätetty kommentteja
Ellibsin käyttöön liittyvistä vaikeuksista. Otin yhteyttä Ellibsiin ja kerroin heille opinnäytetyöhöni tekemästä kyselystä ja he olivat kiinnostuneita siitä ja pyysivät, että
välittäisin saamani tulokset myös heille, jotta he voisivat käyttää niitä kehitystyössään. Tämä vahvisti haluani tutkia Ellibsin käytettävyyttä ja pyrkiä tarkemmin selvittämään, miten kirjastojen asiakkaat yleisesti kokevat palvelun käytön ja löytyykö
palvelusta jotain, mitä tulisi kehittää.
Opinnäytetyöni tavoitteena oli siis selvittää mystery shopping -menetelmän avulla,
miten tutkimuskirjastojeni fyysisissä tiloissa mainostetaan ja markkinoidaan erilaisia
e-aineistoja ja e-aineistopalveluita. Tavoitteena oli lisäksi selvittää verkossa toteutettavalla kyselyllä, kuinka e-kirjoja ja e-äänikirjoja haetaan, millaisena niiden löydettävyys koetaan sekä mitä mieltä käyttäjät ovat Ellibs-kirjaston käytettävyydestä.

1.2 Aiempi tutkimus
Yksi merkittävimmistä Suomessa tehdyistä e-kirja-tutkimuksista on vuonna 2017 julkaistu Harri Heikkilän väitöskirja: Tämä ei ole kirja: sähkökirjan valtavirtaistumisen
haasteet. Teoksessa tarkastellaan kirjan kehittymistä uuteen sähköiseen muotoon
sekä sähkökirjan valtavirtaistumiseen liittyviä ongelmia, joihin teos tarjoaa ratkaisuja. Tutkimukseen sisältyy myös ensimmäinen laajamittainen suomeksi tehty sähkökirjatutkimuksen katsaus sekä sähkökirjan kehityksen analyysi. (Heikkilä 2017.)
Heikkilän (2017, 214) väitöskirjan tuloksissa tarkastellaan, miten sähkökirjan valtavirtaistumisen edellytykset eli käyttäjävaatimukset, riittävä teknologia, integraatio,
kustannukset ja organisaatio ovat ja eivät olet toteutuneet. Käyttäjävaatimusten eli
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kuinka vaivatonta sähkökirjan käyttäminen on ja, mitä hyötyä sähkökirjasta saadaan, osalta todetaan, että ne ovat toteutuneet vain osittain. Integraation osalta taas
ongelmana on ollut se, että sähkökirja ei ole päässyt kunnolla integroitumaan tietoverkkoon, vaan integraatio on jäänyt vielä puolitiehen. Myös riittävän teknologian
suhteen kohdataan edelleen ongelmia, vaikka tässä ollaankin tultu paljon eteenpäin, kun sähkökirjan laite vakiintui sähkömustelaitteeksi ja tiedostomuoto vakiintui
EPUBiksi ja sen kaltaiseksi AZW:ksi. Kustannustehokkuuden osalta taas on törmätty siihen ongelmaan, että sähkökirjaa on hankala saada varsinkaan pienillä
markkinoilla liiketoiminnan kannalta kannattavaksi. Organisaatioiden osalta isot
Amazon, Apple ja Kobo ovat edistäneet sähkökirjan valtavirtaistumista mahdollistamalla laajan tarjonnan ja halvemmat hinnat, mutta kaikkialta ei löydy tällaisia isoja
organisaatioita, jotka mahdollistaisivat tämän. Tutkimus selvittää, että nämä asiat ja
ongelmat ovat syynä siihen, että sähkökirjan valtavirtaistuminen on ollut hidasta.
(Heikkilä 2017, 214–216.)
Jari Paavonheimon (2006a) pro gradu työssä: Digitaalisen ja painetun rajalla – kirjan
olomuotojen tarkastelua tarkastellaan e-kirjan ja painetun kirjan välistä suhdetta
sekä kirjan ja e-kirjan kehittymistä. Työssä luotiin asiantuntija paneelille lähetetystä
sähköisestä kyselystä saatujen tulosten perusteella painetulle kirjalle ja e-kirjalle 10
tulevaisuusskenaariota vuodelle 2015. Painettua kirjaa koskevissa skenaarioissa
arvioidaan, että pienten painosten book-on-demand tuotannot tulevat kasvamaan
merkittävästi. Väittämien mukaan painettujen kirjojen versiot tulevat myös moninaistumaan ja, että painettu kirja tulee säilyttämään keskeisen asemansa opetuksessa.
(Paavonheimo 2006a, 80–81.) Vastaavasti e-kirjaa koskevissa skenaarioissa arvioitiin, että tiede- ja hakukirjallisuus siirtyy yhä vain enemmän e-kirjamuotoon. Väittämissä uskottiin myös siihen, että e-kirjaa tullaan myymään yhä useammin osina
ja uskottiin, että e-kirjan lukulaitteiden näyttöteknologiat tulevat ratkaisevasti kehittymään vuoteen 2015 mennessä. (Paavonheimo 2006a, 84–85.)
Saarisen, Joensuun ja Koskimaan (2001) teoksessa: Kirja 2010: kirja-alan kehitystrendit, tutkitaan kirja-alan tulevaisuudennäkymiä vuoteen 2010. Tutkimuksen kohteena olivat kirjan digitalisoituminen sekä digitaalinen tuotanto-, toimitus- sekä kaupankäyntiprosessin vaikutukset kirja-alaan.
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Tutkimuksen perusteella tehtyjen johtopäätösten mukaan tekijät uskovat, että painettu kirja tulee säilymään digitaalisten julkaisumuotojen rinnalla myös tulevaisuudessa eli digitaalinen kirja ei tule korvaamaan painettua kirjaa, vaan molemmat julkaisumuodot täydentävät toisiaan. Digitaalisuuden uskotaan myös tuovan mukanaan uusia palveluita ja innovaatioita, jotka tulevat täydentämään kirjoja tai päinvastoin. Digitaalisuuden myötä ja tekniikoiden kehittymisen myötä erilaiset tuotantoja jakeluketjut pystyvät myös osallistumaan entistä helpommin digitaalisten tuotteiden verkkokauppaan sekä liukumaan toistensa liiketoiminta-alueille. Sen lisäksi tekijät arvelivat, että lukeminen tulee lisääntymään tietoyhteiskunnasta, mutta lukijoilta tullaan vaatimaan entistä laajempaa lukutaitoa sekä erilaisten aineistojen analysointia ja tulkintaa. (Saarinen ym. 2001, 238–239.) Tekijät uskovat myös, että sähköinen aineistonsiirto tulee entisestään lisääntymään, mikä voi johtaa siihen, että
toimitusketjun kannattavuus heikkenee, kun kirjan hinta muodostuukin toimitusketjun sijaan lähinnä sisällön tuotannon katteista ja kustannuksista (Saarinen ym. 2001,
241).
Sirkka-Liisa Korkeila (2007) on tutkinut Pro gradussaan: E-kirjat kirjastojen kokoelmissa – uuden aineistotyypin diffuusio suomalaisissa kirjastoissa e-kirjojen käyttöönottoa suomalaisissa kirjastoissa. Gradussa tarkasteltiin sitä, kuinka e-kirjat
omaksutaan osaksi kirjaston kokoelmia sekä kuinka e-kirjat integroituvat painetun
kokoelman rinnalle ja millainen on e-kirjojen tulevaisuuden näkymä. Tutkimuksesta
saatujen tulosten mukaan e-kirjojen integroituminen osaksi kirjastojen kokoelmapolitiikkaa on vielä melko pahasti kesken. E-aineistoista ei ollut monenkaan kirjaston
kokoelmapolitiikassa mitään mainintaa eli ne eivät vielä ole samalla lailla vakiinnuttaneet asemaansa kirjaston aineistona kuin painetut aineistot. Tästä huolimatta tuloksista kävi ilmi se, että aineistoihin kuitenkin suhtauduttiin positiivisesti ja uskottiin
siihen, että e-kirjojen käyttö tulee tulevaisuudessa lisääntymään. (Korkeila 2007,
84.)
Julkista palvelua suoraan töpselistä – e-kirjat osana yleisten kirjastojen kokoelmia
on Olli Laihon (2015) pro Gradu työ, jossa pyrittiin samoin kuin Korkeilan (2007)
gradussa selvittämään, kuinka e-kirjojen käyttöönotto ja käyttö on sujunut yleisissä
kirjastoissa. Tutkimus keskittyi kuitenkin kotimaisten kirjastojen sijaan ulkomaisiin
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kirjastoihin. Erityisesti keskityttiin Yhdysvaltoihin ja muihin englantia puhuviin maihin, joissa e-kirjat ovat vakiintuneempi osa kirjastojen kokoelmia kuin Suomen yleisissä kirjastoissa. (Laiho 2015.) Tutkimuksesta kävi ilmi, että sähköiset teokset ovat
levinneet pysyvästi englantia puhuvien maiden yleisiin kirjastoihin 2010-luvun alkupuoliskolla. Samalla tutkimuksessa selvisi, että läheskään kaikki kirjaston asiakkaat
eivät kuitenkaan osaa tai halua hyödyntää näitä aineistoja. E-aineistojen käyttö kuitenkin kasvaa tasaisesti koko ajan, joten tekijän mukaan on hyvin todennäköistä,
että e-kirjat nousevat yleisissäkin kirjastoissa tasavertaiseksi kilpailijaksi painettujen
aineistojen rinnalle. (Laiho 2015, 105–105.)
Yleisempiä tutkimuksia e-aineistoista on kuitenkin tehty vielä melko vähän, etenkin
yleisten kirjastojen näkökulmasta (Gray & Copeland 2012). Kuten kaikista yllä manituista tutkimuksista voi huomata on suomalaisissa tutkimuksissa keskitytty vahvasti nimenomaan e-kirjaan ja sen kehitykseen ja käytettävyyteen. Laajempia tutkimuksia, jotka keskittyisivät myös muihin e-aineistoihin ja e-kirjastoon on sen sijaan
huomattavasti vaikeampi löytää varsinkaan kotimaisten tutkimusten joukosta. Aiheesta löytyy jonkin verran enemmän englanninkielistä tutkimusta. Niissä e-kirjoja,
e-aineistoja ja e-kirjastoa on myös käsitelty hieman laajemmin (Gray & Copeland
2012; Landoni & Hanlon 2007; Voth 2007). Useissa tutkimuksissa keskityttiin kuitenkin akateemisiin kirjastoihin yleisten kirjastojen sijaan. Tätä osittain selittää se,
että e-kirjoja on yleensä paremmin tarjolla akateemisissa kirjastoissa kuin yleisissä
kirjastoissa (Korkeila 2007, 76).
David J. Grayn ja Andrea J. Copelandin (2011) tutkimuksessa: E-Book versus Print:
A Per-Title Cost and Use Comparison of a Public Library’s Popular Titles tutkittiin ekirjojen käyttöä sekä niistä yleisille kirjastoille aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuksessa vertailtiin e-kirjojen ja painettujen kirjojen kiertoa kirjastossa sekä niistä aiheutuvia kustannuksia. Tuloksista kävi ilmi, että tässä otannassa painetut kirjat kiersivät hieman paremmin kuin e-kirjat. 20% suosituimmista e-kirjoista oli kuitenkin
kierrossa vähintään yhtä monta kertaa tai jopa useampia kertoja kuin suosituimmat
painetut kirjat. Tutkimuksesta kävi myös ilmi se, että 16 e-kirjaan oli yli 5 varausta,
mikä tässä tutkimuskirjastossa oli se raja, jolloin painettua kirjaa olisi hankittu yksi
ylimääräinen kopio. Jos tämä sama raja olisi asetettu myös e-kirjoille, niitä oltaisiin
kaiken kaikkiaan hankittu 22 lisäkappaletta. Painettuja kirjoja olikin tarjolla kiertoon
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useampia kappaleita kuin e-kirjoja, mikä on osaltaan vaikuttanut siihen, että painettuja kirjoja on yleisesti lainattu enemmän kuin e-kirjoja. Tutkimuksesta kävi ilmi myös
se, että keskimäärin painetun kirjan hankinta hinta oli hieman alhaisempi kuin ekirjan. E-kirjojen lainauskierron keskihinta oli kuitenkin vastaavasti hieman alhaisempi kuin painetun kirjan. (Gray & Copeland 2011, 337–338.)
E-book reading groups: interacting with e-books in public libraries on Monica Landonin ja Gillian Hanlonin vuonna 2007 tekemä tutkimus. Tutkimuksessa esiteltiin
fiktionaalisia e-kirjoja kahdelle yleisessä kirjastossa toimivalle lukupiiriryhmälle. Tutkimuksella haluttiin selvittää e-kirjojen käyttöä erilaisissa lukupiireissä ja samalla kerätä lukijoilta tietoa e-kirjojen käytettävyydestä sekä yleisestä suhtautumisesta ekirjoihin verrattuna painettuihin kirjoihin. Tutkimuksessa selvisi, että lukijat suhtautuivat melko avoimesti uuden laitteen käyttöön. He eivät kuitenkaan kokeneet, että
e-kirjan lukeminen toisi heille mitään ylimääräistä hyötyä painettuun kirjaan nähden.
(Landoni & Hanlon 2007.)
Scott Vothin (2007) tutkimus: Equality in e-book access: e-book reading devices in
the public library käsittelee e-kirjojen lukulaitteita. Tutkimuksessa keskitytään siihen,
että yleisten kirjastojen tulisi tarjota asiakkailleen e-kirjojen lisäksi myös lukulaitteita,
jotta he voivat käyttää elektronista aineistoa. Tutkimuksen mukaan kirjasto pystyy
näin turvaamaan sitä, että kaikilla asiakkailla olisi edelleen yhtäläiset mahdollisuudet käyttää ja hyödyntää kirjaston aineistoa eikä digitaalisuus pääsisi lisäämään
eriarvoisuuttaa kirjaston ja sen aineiston käytettävyyden suhteen. Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että huolimatta siitä, että e-kirjat ovat yleisissä kirjastoissa
vain pieni osa kokoelmaa on niillä mahdollisuus säästää tilaa ja rahaa. Tekijä toteaa
myös, että e-kirjat ovat vielä monille kirjaston asiakkaille vieraita eikä niitä osata
käyttää, mutta on todennäköistä, että käyttö tulee tulevaisuudessa lisääntymään.
(Voth 2007, 5.)
Yritin myös etsiä tutkimuksia, jotka keskittyisivät vielä selvemmin omaan aiheeseeni, mutta löysin niitä todella vähän. Löysin yhden yleistutkimuksen elektronisesta
kirjastosta, joka kuvaili verkkokirjaston syntyä ja kehittymistä, mutta muuten tutkimukset olivat pääosin keskittyneet erilaisten akateemisten- ja erikoiskirjastojen
verkkokirjastoihin. (Joint & Law 2000; Dunne 2008; Turner, Wilkie & Rosen 2004).
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E-kirjojen markkinoinnista paras löytämäni tutkimus keskittyi e-kirjojen markkinointiin ja esille tuomiseen akateemisissa kirjastoissa. Marketing and promotion of ebooks in academic libraries on Magdalini Vasileioun sekä Jennifer Rowleyn vuonna
2011 tekemä tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka e-kirjoja sekä
e-kirjapalveluita mainostetaan ja markkinoidaan akateemisissa kirjastoissa ja
kuinka sitä voitaisiin parantaa. Tuloksista selvisi se, että yhdelläkään tutkimukseen
osallistuneella kirjastolla ei ollut vielä e-kirjojen markkinointisuunnitelmaa. Suurin
osa tutkimukseen haastatelluista pystyi kuitenkin kertomaan useista erilaisista keinoista, joita kirjastoissa oltiin käytetty e-kirjojen esille nostamiseen. Joillakin kirjastoilla oli myös parannussuunnitelmia, joilla e-kirjojen tunnettavuutta pystyttäisiin entisestään edistämään. (Vasileiou & Rowley 2011.)
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2 EKIRJASTO JA E-AINEISTOT
Ekirjasto on valtakunnallinen sivusto, josta löytyy Suomen yleisten kirjastojen e-aineistoja, jotka ovat käytettävissä kaikkialla Suomessa. Ekirjasto-sivusto luotiin
osana OKM:n rahoittamaa sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin -hanketta. Tämän
hankkeen myötä sai alkunsa myös Yleisten kirjastojen konsortio -hanke sekä Digikirjasto, joka löytyy ekirjasto-sivustolta. Kirjastot pystyvät mainostamaan ekirjastosivustoa Kirjastot.fi-sivuilta löytyvien yhteisten, kaikkien käytössä olevien markkinointimateriaalien avulla. (Yhteinen eKirjasto ja kirjastojen e-materiaalitunnus, [viitattu 8.8.2018].)
Ekirjastosta löytyy vapaasti käytettäviä aineistoja sekä yleisten kirjastojen omia aineistoja joiden käyttöön tarvitaan kirjastokortin numero sekä korttiin liitetty PINkoodi. Kirjastot ovat voineet liittää ekirjaston osaksi omaa verkkokirjastoaan, joko
yleisenä valtakunnallisena näkymänä tai rajattuna niin, että vain kirjaston tai kirjastokimpan omat aineistot ovat näkyvissä. (Yhteinen eKirjasto ja kirjastojen e-materiaalitunnus, [viitattu 8.8.2018].) Ekirjaston valikoimasta löytyy e-kirjoja, e-äänikirjoja,
e-lehtiä, musiikkia, elokuvia ja videoita sekä digitoituja aineistoja. Se on osa kirjastot.fi palveluita ja sen tunnuksena toimii ekirjaston oma e-kirjain logo. (Ekirjasto, [viitattu 8.8.2018].)
E-aineistot-termille ei löydy selvää määritelmää. Yleensä e-aineistoilla tarkoitetaan,
esimerkiksi kaikkia niitä verkonvälityksellä saatavia palveluita joita kirjasto asiakkailleen tarjoaa. Termin alle voidaan laskea kuuluvaksi myös erilaiset sähköisten kirjojen lukulaitteet sekä e-aineiston käyttöön ja laitteisiin liittyvät opastukset. (eKirjasto
tulee! 2014.) E-aineistot, on siis hyvin laaja kattotermi erilaisille e-aineistoille kuten
e-kirjoille, e-äänikirjoille, e-lehdille, e-musiikille, verkossa tarjolla oleville elokuville ja
videoille sekä digitoiduille aineistoille (Ekirjasto, [viitattu 8.8.2018].)
Omassa työssäni määrittelin e-aineistot koskemaan tutkimuskirjastojeni Tampereen
pääkirjasto Metson, Pasilan pääkirjaston ja Rovaniemen kaupunginkirjaston tarjoamia e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, e-musiikkia sekä verkossa tarjolla olevia elokuvia ja muita videoita. Rajasin aineistoja vielä niin, että keskityn opinnäytetyössäni
vain niihin e-aineistoihin ja e-aineistopalveluihin joita kirjastot ovat hankkineet asiakkaidensa käytettäväksi. Havainnoin kirjastoissa myös sitä, miten ekirjasto-sivusto
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ja sen tarjoamat aineistot ja materiaalit ovat näkyvillä valitsemissani tutkimuskirjastoissa.
Päätin rajata työstäni pois erilaiset tietokannat, joita kirjastot myös tarjoavat asiakkaidensa käyttöön, koska niitä oli tutkimuskirjastoissani tarjolla niin valtavasti. Koin,
että minun oli parempi rajata ne pois havainnoinnistani ja keskittyä vain ja ainoastaan tiettyihin e-aineistoihin ja e-aineistopalveluihin. Tein tämän rajaukseni siksi,
että koin että jos yritän havainnoida liian monia asioita yhtä aikaa en tulisi saamaan
hyviä ja selkeitä tuloksia havainnointini pohjalta. Jätin pois myös e-aineistoon liittyvät opastukset sekä sen lukemiseen ja käyttämiseen tarjolla olevat laitteet. Esittelen
tarkemmin tutkimuskirjastojeni tarjoamia e-aineistoja, joita aion mystery shopping menetelmän avulla havainnoida luvussa 5.

2.1 E-kirja
E-kirjalle, sähköiselle kirjalle, s-kirjalle tai digitaaliselle kirjalle on olemassa lukuisia
erilaisia määritelmiä. Sähköisten kirjojen sanastossa ([viitattu 26.3.2018]) e-kirja
määritellään tiedostoksi, joka sisältää kirjan digitaalisessa muodossa ja sen lukemiseen tarvitaan päätelaite, joka voi olla esimerkiksi tietokone tai sähköisten kirjojen
lukulaite.
Teoksessa Kirja 2010 – kirja-alan kehitystrendit Saarinen ym. (2001, 26) ovat määritelleet sähkökirjan digitaalisessa muodossa julkaistuiksi teksteiksi, jotka eivät olennaisesti muutu, vaikka ne julkaistaisiin painettuna kirjana. Teoksessa todetaan
myös, että sähkökirja on usein painetun kirjan näköinen sähköversio. Kirja on siis
ensin ilmestynyt painettuna versiona, joka on myöhemmin muutettu myös sähköiseen muotoon, mutta on mahdollista, että kirja julkaistaan myös vain sähköisenä
versiona. (Saarinen ym. 2001, 26.)
Paavonheimon (2006b, 54–55) mukaan teoksen Kirja 2010 määritelmä on hyvä,
mutta hänen mielestään määritelmä jättää kuitenkin pois e-kirjaan mahdollisesti liittyvät lisäominaisuudet, jotka eivät painetussa kirjassa ole mahdollisia. Hän katsoo,
että e-kirjaa voidaan lähestyä kolmitahoisesti. Kaikkein tiukimmin määriteltynä ekirjat ovat tekstejä joita luetaan tai kuunnellaan kädessä pidettävällä lukulaitteella
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tai kuuntelulaitteella. Laajemmin määriteltynä e-kirjat ovat myös e-kirjojen lukuohjelmilla luettavia tekstejä ja vielä laajemmin määriteltynä e-kirjoina pidetään kaikkia
tietyn pituisia tekstejä, joita voidaan lukea tietokoneen näytöltä. Näin laajasti määriteltynä e-kirjoja on kuitenkin vaikea erottaa muista digitaalisista teksteistä ja kirjallisuudesta. Onkin tärkeää huomioida, että e-kirjat ovat digitaalista kirjallisuutta,
mutta digitaalinen kirjallisuus pitää sisällään muutakin kuin vain e-kirjoja. Paavonheimon mukaan e-kirjoiksi ja sähkökirjoiksi voidaan määritellä myös pienet e-kirjojen lukulaitteet (Paavonheimo, 2006b, 55, 72–73.)
Myöskään e-kirjan määritteleminen ei siis ole aivan ongelmatonta. Yksinkertaistettuna perusajatus on kuitenkin selvä: e-kirja on kirja sähköisessä muodossa, jota
luetaan jonkin laitteen avustuksella. Omassa työssäni keskityin Ellibs-kirjaston tarjoamaan e-kirja-aineistoon, johon kuuluvat e-kirjat ja e-äänikirjat. Erotan siis e-kirjan
ja e-äänikirjan toisistaan, vaikka Paavonheimon (2006b, 55) mukaan myös kuunneltavat kirja-aineistot lukeutuvat e-kirja termin alle.

2.2 E-äänikirja
Äänikirjat ovat ääneen luettuja nauhoitettuja kirjoja, joita on aikaisemmin tallennettu
kaseteille ja CD-levyille. Kuunnelmista äänikirjat eroavat siinä, että äänikirjoissa ei
ole näyttelijöitä eikä erikoistehosteita, vaan niissä on yleensä vain yksi lukija, joka
lukee teoksen. Äänikirjojen ensisijaisina kohderyhminä on nähty heikkonäköiset ja
lukemisrajoitteiset henkilöt, mutta äänikirjoja kuuntelevat nykyään paljon myös ihmiset joilla ei ole mitään yllä mainittuja rajoitteita. (Saarinen ym. 2001, 21.)
E-äänikirjat toimivat täysin samoin kuin ”tavalliset” äänikirjat, mutta ne on CD:n ja
kasetin sijaan tallennettu verkkoon yleensä MP3-muotoon. Niitä pystytään kuuntelemaan suoraan verkossa tai lataamaan omalle laitteelle kuunneltavaksi, jolloin
kuunteluun ei tarvita internetyhteyttä. (Löydä kirjaston e-äänikirjat 2018.)
Omassa tutkimuksessani keskityin e-kirjojen tapaan niihin e-äänikirjoihin, joita Ellibs-kirjastopalvelussa on tarjolla. Ellibs-palvelun kautta on tällä hetkellä mahdollista
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kuunnella e-äänikirjoja ainoastaan suoraan selaimessa eikä niitä siis pysty lataamaan omalle koneelle, joten kuuntelu vaatii verkkoyhteyden. (Löydä kirjaston e-äänikirjat 2018.)

2.3 Lukulaitteet ja tiedostoformaatit
E-kirjojen lukemiseen tarvitaan aina jokin lukulaite, jolla kirjaa voidaan lukea joko
suoraan selaimessa tai niin, että teos ladataan jollekin laitteelle (Lukulaitteet 2010–
2018). Lukulaitteen valinnassa on otettava huomioon se, että e-kirjoja on saatavilla
useissa eri formaateissa eli tiedostomuodoissa, joista kaikki eivät toimi kaikissa ekirjojen lukulaitteissa. Nykyään e-kirjoja on kuitenkin saatavilla niin monissa eri formaateissa, että yhteensopivuusongelmia ei pitäisi olla enää niin paljon kuin e-kirjojen alkuaikoina. (Tiedostomuodot - formaatit 2010–2018.)
Sähköiset lukulaitteet ovat yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä tietokoneita, jotka on
tarkoitettu tekstin lukemiseen. Lukulaitteet on siis suunniteltu nimenomaan sähköisten aineistojen lukemista varten. (Saarinen ym. 2001, 22–23.) Näiden lukulaitteiden
etuja ovat hyvä luettavuus, helppokäyttöisyys ja yleislaitteita parempi akunkesto
(Lukulaitteet 2010–2018). Lukulaitteet ovat yleensä pienempiä ja kevyempiä kuin
kannettavat tietokoneet ja ne on pyritty tekemään niin, että e-kirjan lukeminen lukulaitteella muistuttaisi mahdollisimman paljon fyysisen kirjan lukemista (Saarinen ym.
2001, 23). Laitteet on voitu suunnitella käytettäväksi näppäimillä tai kosketusnäytöllä. Nykyään laitteet ovat kuitenkin yhä enenevässä määrin kosketusnäytöllisiä.
Ensimmäiset lukulaitteet olivat mustavalkoisia, mutta nykyään monet mallit tukevat
myös värejä. (Lukulaitteet 2010–2018.)
Ensimmäinen markkinoille julkaistu lukulaite Nuvomedian Rocketbook julkaistiin lokakuussa 1998 (Saarinen ym. 2001, 23). Nykyään uusia lukulaitteita ja ohjelmistoja
ilmestyy koko ajan lisää sitä mukaan, kun erilaiset e-aineistot kasvattavat suosiotaan. Markkinoilla onkin monia erilaisia lukulaitteita, joista suosituimpia ovat tällä
hetkellä Amazon Kindle ja Sony Reader. Muita lukulaitteita ovat esimerkiksi BeBook, Kobo sekä PocketBook ja näiden lisäksi löytyy vielä todella paljon muitakin

22

lukulaitteita ja näistä yllä mainituista lukulaitteista on lisäksi olemassa erilaisia versioita kuten Kindle Fire, Kindle Touch 3G, BeBook Neon, Kobo eReader ja PocketBook mini. (Lukulaitteet 2010–2018.)
Varta vasten sähkökirjojen lukemiseen suunniteltujen lukulaitteiden lisäksi lukulaitteena käytetään myös erilaisia tabletteja, kuten Apple Ipadia sekä tietokoneita ja
älypuhelimia. Etenkin tabletit ovat astuneet vahvasti e-kirjojen lukulaitteiden rinnalle,
sillä ne tukevat kaikkia yleisimpiä tiedostomuotoja ja luettavuus on niissä lähes yhtä
hyvä kuin lukulaitteissa. Monet katsovatkin, että monikäyttöinen tabletti on parempi
hankinta kuin lukulaite, jota voi käyttää vain e-kirjojen lukemiseen. (Lukulaitteet
2010–2018.)
E-kirjoissa yleisimmin käytössä olevat formaatit ovat ePub (Electronic Publication)
sekä PDF (Portable Document Format). Molempien formaattien tuki löytyy lähes
kaikista laitteista, mutta esimerkiksi Amazon Kindle ei tue ePub-formaattia. Joskus
tiedostomuotoa pystytään myös muuttamaan ja se saadaan näin sopivaksi omalle
laitteelle. Lisäksi löytyy kuitenkin tiedostoja, joita ei pysty muuttamaan toiseen muotoon. Tällaisia ovat esimerkiksi DRM-suojatut (Digital Rights Management) tiedostot. (Tiedostomuodot - formaatit 2010–2018.)
EPub:n ja PDF:n lisäksi yksi tunnetuimmista ja käytetyimmistä tiedostoformaateista
on Amazon Kindlen oma azw-tiedosto. Amazon Kindlen oma azw-tiedosto sisältää
DRM-suojauksen, jonka on tarkoitus suojata tekijänoikeuksia. Tästä johtuen tätä
tiedostomuotoa tukevat ainoastaan Amazon Kindle-laitteet. Tiedoston tunnistaa sen
azw-tiedostopäätteestä. (Tiedostomuodot - formaatit 2010-2018.)
Open eBook (OEB) on Softbook Press:in kehittämä tiedostoformaatti, joka pohjautuu XML:ään (Extensible Markup Language). Tiedoston tunnistaa opf-tiedostopäätteestä. Tämä formaatti ei kuitenkaan ole enää niin suuresti käytössä, koska sen
tilalle on tullut EPUB-standardi, jonka tunnistaa epub-päätteestä. EPUB on avoin
tiedostomuoto, joka on tarkoitettu laitteisto- ja ohjelmistoriippumattomaksi. Sen on
kehittänyt International Digital Publishing Forum (IDPF). (Tiedostomuodot - formaatit 2010–2018.)
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Muita e-kirjojen lukulaitteiden tukemia tiedostomuotoja ovat esimerkiksi erilaiset
tekstitiedostot kuten txt, rtf (Rich Text Format), doc ja html (Hypertext Markup Language). Näiden lisäksi myös sarjakuville on olemassa omat cbr (Comic Book Rar)
ja cbz (Comic Book Zip) -tiedostot. (Tiedostomuodot - formaatit 2010–2018.)
E-äänikirjat toistuvat useimmiten mp3-muodossa ja niitä voi käytännössä kuunnella
millä tahansa laitteella, jossa on mp3-soitin. E-äänikirjoja voi kuunnella esimerkiksi
mukana kannettavalla musiikkisoittimella, tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla.
Toinen yleisesti käytössä oleva e-äänikirjojen tiedostomuoto on wma (Windows Media Audio). Wma tiedosto toistuu useimmissa laitteissa, mutta tarvittaessa tiedosto
on myös helppo muuntaa erillisellä ohjelmalla toiseen muotoon. (Tiedostomuodot formaatit 2010–2018.)
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3 TEKIJÄNOIKEUDET
Tekijänoikeudet määritellään tekijänoikeuslaissa 8.7.1961/404. Laki määrittelee esimerkiksi sen, kenellä on oikeus tekijänoikeuteen, mitä tekijänoikeudet tarkoittavat,
koska tekijänoikeus astuu voimaa, kauanko tekijänoikeus kestää sekä millaisia rajoituksia ja säännöksiä tekijänoikeuteen liittyy. (L 8.7.1961/404.)
Tekijänoikeus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että teoksen tekijällä on oikeus määrätä miten ja kuka hänen teostaan saa käyttää ja millä ehdoilla. Tekijänoikeuteen
pystytään kuitenkin lailla säätämään erilaisia rajoituksia ja määräyksiä teoksen käytöstä, joilla voidaan esimerkiksi velvoittaa tekijä sallimaan teoksen käyttö johonkin
tiettyyn tarkoitukseen. (Matkalla e-maailmaan: Osa 2, tekijänoikeudet 2012.)
Sähköiset julkaisut tuovat mukanaan aivan uudenlaisia haasteita tekijänoikeuksien
suhteen. Sähköisissä teoksissa on otettava huomioon mm. sähköisen teoksen
muuttaminen erilaisiin formaatteihin, jotta se voidaan ladata erilaisille lukulaitteille
sekä sähköisiin teoksiin lisättävät suojaukset sekä vesileimat ja se, kuinka teoksen
jakelu järjestetään. Kaikki nämä vaikuttavat ja monimutkaistavat tekijänoikeuksia ja
vaativat entistä parempaa tekijänoikeuden hallintaa ja myös sen suojelemista tavalliseen fyysiseen teokseen verrattuna. (Matkalla e-maailmaan: Osa 2, tekijänoikeudet 2012.)
Digitaaliset kirjat asettuvat samalle viivalle muiden digitaalisten julkaisujen kanssa
tekijänoikeuksien suhteen, kun aiemmin kirjoja on koskenut poikkeussääntö, jonka
mukaan kirja on painosta lähdön jälkeen tullut vapaasti ostettavaksi ja vaihdettavaksi. Tämä poikkeussääntö on mahdollistanut esimerkiksi sen, että kirja voidaan
vapaasti lainata kirjastosta. Digitaalisuuden myötä tästä kaikesta täytyy kuitenkin
nykyään sopia kustantajan ja kirjailijan välisessä ensimmäisessä sopimuksessa.
Tämä tuo mukanaan melko suuren haasteen, koska jo näin aikaisessa vaiheessa
on siis osattava määritellä mitä kaikkea sähköisellä teoksella saa tehdä: saako sitä
lainata kirjastosta, saako kuluttaja ladata sen omaan lukulaitteeseensa ja saako hän
myydä sen eteenpäin. Tämän myötä sopimusten laatiminen vaatii sekä kirjailijalta,
että kustantajalta paljon enemmän aikaa kuin ennen ja sopimuksista tulee väistämättä pitempiä ja monimutkaisempia kuin aikaisemmin. (Matkalla e-maailmaan:
Osa 2, tekijänoikeudet 2012.)
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Painetun kirjan vapaasta lainausoikeudesta säädetään tekijänoikeuslain pykälässä
19 ja muista kirjastoa koskevista säädöksistä säädetään 16-16f pykälissä (L
8.7.1961/404). Kirjaston oikeudesta käyttää erilaisia sähköisiä teoksia sopimuslisenssin nojalla säädetään tekijänoikeuslain pykälässä 16d seuraavasti:
Valtioneuvoston asetuksella säädettävä arkisto ja yleisölle avoin kirjasto tai museo saa sopimuslisenssin nojalla siten kuin 26 §:ssä säädetään:
1) valmistaa kokoelmissaan olevasta teoksesta kappaleen muissa kuin
16 ja 16 a– 16 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;
2) välittää kokoelmissaan olevan teoksen yleisölle muissa kuin 16 a–16
c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske teosta, jonka tekijä on kieltänyt
kappaleen valmistamisen tai teoksen välittämisen. (L 8.7.1961/404, 2
luku 16d §.)
Sopimuslisenssiä koskevista säädöksistä säädetään tekijänoikeuslain pykälässä
26. Pykälässä säädetään, että sopimuslisenssiä koskevia tekijänoikeuslain säännöksiä sovelletaan teoksen käytöstä tehtyyn sopimukseen ja, että sopimus tulee
tehdä

Opetus-

ja

kulttuuriministeriön

hyväksymän

järjestön

kanssa.

(L

8.7.1961/404, 2 luku 26 §.)
Kaikki kirjaston tarjoamat verkossa käytettävät sisältöpalvelut perustuvat siis pääasiassa sopimukseen ja palvelujen levitys tehdään aina myyjien ehdoilla. Verkkosisällöt voidaan karkeasti luokitella kuuluvan kolmeen ryhmään sopimusehtojensa
mukaisesti. Yksinkertaisimman ryhmän muodostavat ne palvelut joiden käytöstä
maksetaan lisenssimaksu sen mukaan, kuinka monta henkilöä palvelua käyttää yhtäaikaisesti. Naxos Music Library, joka on käytössä monissa kirjastoissa, myy lisenssejä jonka hankkimalla käyttäjällä on rajaton oikeus palvelun sisältöön, mutta
vain niin monelle kuin lisenssejä on ostettu. Eli, jos kirjastolla on vain yksi lisenssi,
pystyy palvelua käyttämään vain yksi käyttäjä kerrallaan. (Poroila 2016.)
Toisen ryhmän muodostavat ne aineistot ja palvelut joiden verkkolisenssiin kirjastot
pystyvät ostamaan käyttöoikeuksia tietyllä summalla etukäteen. Lisenssin käyttöoikeus loppuu, kun etukäteen maksettu raha on käytetty kokonaan. (Poroila 2016.)
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Kolmannessa ryhmässä aineiston oikeudenhaltija veloittaa kaikesta verkkokäytöstä
erikseen. Tässä mallissa taloudellisten vaikutusten ennakointi on lähes mahdotonta
ja mikään yleisistä kirjastoista ei tiedettävästi ole solminut tällaista verkkokäyttösopimusta. (Poroila 2016.)
Kirjastoissa on valtavat määrät tekijänoikeudella suojattuja aineistoja ja tekijänoikeudet ja siihen liittyvät muutokset ja rajoitukset koskettavat kirjastoja suuresti. Kirjastojen toiminnan kannalta tekijänoikeus lakiin kirjatut rajoitukset kuten vapaa lainausoikeus on ollut todella tärkeä ja yksi sen toiminnan edellytys. Sähköisten teosten tuoma tekijänoikeus muutos onkin aiheuttanut kirjastoille jonkin verran ongelmia
mm. lainauksen ja aineiston käytön suhteen. (Poroila 2006, 62.)
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4 E-AINEISTOT YLEISISSÄ KIRJASTOISSA
E-aineistojen ja etenkin e-kirjan vakiintuminen osaksi kirjastojen kokoelmia on ollut
melko hidas prosessi, jota ovat hidastaneet mm. aineiston lukemiseen tarkoitettujen
laitteiden vähyys, tiedostoformaattien ja lukulaitteiden hankala yhteensovittaminen
sekä hankaluudet tekijänoikeuksien ja sopimuslisenssien kanssa. E-kirjojen kohdalla myös hankittavissa olevan aineiston vähyys on vaikuttanut sen asemaan kirjaston kokoelmissa. Pikkuhiljaa e-aineistojen, etenkin e-kirjojen suosio ja tarjonta
ovat kuitenkin kasvaneet ja sitä mukaan myös e-aineistojen hankinta kirjastoissa on
lisääntynyt ja lainausmäärät sekä käyttäjämäärät ovat kasvaneet. (Laine 2012; Vähäsarja 2017.)
Kirjastoilla on aina ollut tärkeä rooli tasa-arvon ja kansalaisen tiedonsaannin turvaamisessa. Tämä rooli ulottuu myös digitaaliseen ympäristöön ja verkossa välitettävän
tiedon jakamiseen ja käytön mahdollistamiseen. Kirjastojen rooli e-aineiston välittäjänä on siis tärkeä ja tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa digitaalisuuden lisääntymisen myötä. (Laine 2012.)

4.1 E-aineistojen hankinta
E-aineistojen hankinta eroaa jonkun verran painetun aineiston hankinnasta. Varsinkin alku oli e-aineistojen suhteen melko haastava aineiston hankinnan suhteen. Kun
e-aineistoja alkoi tulla, oli kirjastoilla ongelmana se, että aineistoa jota kirjastot pystyivät hankkimaan, oli todella vähän. Hankintaa määrittikin pitkälti tarjonta, eikä
tarve. Tämän lisäksi myös e-aineistojen korkeat ja vaihtelevat hinnat ovat vaikuttaneet paljon siihen, mitä aineistoja kirjastoihin on pystytty hankkimaan. (Laine 2012.)
Nyt tilanne on kuitenkin parantunut sekä hintojen, että tarjonnan suhteen ja kirjastot
ovat pystyneet lisäämään e-aineisto tarjontaansa (Vähäsarja 2017).
Painettujen aineistojen ja e-aineistojen hankinnasta löytyy myös muita eroja. Painetun aineiston kohdalla kirjastolle valitaan tietyt toimittajat, joiden aineistovalikoimasta aineistoa voidaan valita tilattavaksi. E-aineistoja hankittaessa tämä toimii
osittain samalla tavalla, mutta toimittajalta ei yleensä tilata vain aineistoa, vaan siltä
tilataan e-aineistopalvelu. (Palmer 2011, 84.) Lisäksi toisin kuin painetun aineiston
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kohdalla, jos kirjasto päättääkin vaihtaa e-aineistopalvelun välittäjää kesken kaiken
ei jo hankittu aineisto olekaan enää käytettävissä uuden välittäjän tarjoaman palvelun kanssa. Tätä ongelmaa ei painetun aineiston kohdalla tule, vaikka aineiston toimittajaa päätettäisiinkin vaihtaa. (Laine 2012.)
E-aineistopalveluita on tarjolla monia erilaisia ja osassa on jo valmiina se tietty aineisto, johon kirjasto hankkii käyttöoikeuden ja tuolla käyttöoikeudella kirjaston asiakkaat voivat käyttää kaikkia palvelun tarjoamia aineistoja. Tällaisen palvelun kohdalla kirjastot eivät kuitenkaan voi itse vaikuttaa siihen, mitä palvelussa on tarjolla
tai tilata siihen aineistoa, vaan palvelussa on tarjolla vain se tietty aineisto. Tällaisia
e-aineistopalveluita ovat esimerkiksi Naxos Spoken Word ja Naxos Music Library.
(Poroila 2016.) Sen sijaan esimerkiksi Ellibs-kirjastopalveluun kirjasto itse valitsee,
mitä aineistoa se haluaa hankkia Ellibsin tarjoamasta valikoimasta (Ellibs kirjastoille,
[viitattu 26.3.2018]). Olipa e-aineistopalvelu millainen tahansa, on sen tarjoama valikoima kuitenkin jollain tavalla rajattua, joten kirjastojen tulee miettiä huolella, mitä
aineistoja he haluavat asiakkailleen tarjota ja hankkia erilaisia e-aineistopalveluita
sen mukaan. (Palmer 2011, 84).
E-aineistoja on hankittu kirjastoihin sekä yksittäisten kirjastojen omana hankintana,
että konsortiohankintana. Yleisten kirjastojen konsortio perustuu vapaaehtoiseen
sopimukseen ja se mahdollistaa kirjastojen välisen yhteistyön hankinnoissa, luetteloinnissa, koulutuksessa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Konsortio etsii ja neuvottelee uusia e-palveluita omille jäsenilleen ja se myös koordinoi e-aineistojen yhteishankintaa. Tämän lisäksi konsortio järjestää myös koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia e-aineistoon liittyvistä ajankohtaisista aiheista ja teemoista. Konsortio seuraa ja järjestää kilpailutuksia sekä digitaalisista, että muista aineistoista yhteistyössä
KL-Kuntahankintojen kanssa. Konsortion toimintaa koordinoi Helsingin kaupunginkirjasto ja sen jäseneksi voivat liittyä kaikki yleiset kirjastot. (Yleisten kirjastojen konsortio, [viitattu 26.3.2018].)
E-aineistojen hankinnassa on tärkeää, että asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastamaan mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Yleisten kirjastojen e-aineistostrategia pohjassa (2012, 10) todetaan, että kaikkein toimivin ratkaisu tähän olisi keskitetty e-aineistojen hankinta yhteistyössä asiakaskirjastojen ja niiden käyttäjien
kanssa. Yhtenä mallina strategiassa nähdäänkin juuri se, että Yleisten kirjastojen
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konsortio hankkii e-aineistoja yleisten kirjastojen käyttöön. Strategia korostaa vahvasti yhteistyön merkitystä e-aineistojen hankinnassa ja toteaa, että yhteistyökumppaneita kannattaa etsiä monelta taholta ja myös Suomen rajojen ulkopuolelta.

4.2 E-aineistojen näkyvyys ja löydettävyys
Kirjastojen tarjoamien verkkopalveluiden ja -aineistojen esille tuominen on aina ollut
hankalaa. E-aineistojen kohdalla asiakkaat eivät samalla tavalla pysty katsomaan
mitä löytyy uutuushyllystä tai kirjakärrystä, kuin esimerkiksi painetun kirjan kohdalla.
Tämä asettaakin kirjastoille suuren haasteen, miten omat e-aineistot saadaan nostettua esille, että asiakkaat saavat tietää niistä. (Grigson 2011, 141.) E-aineistojen
markkinointi ja esille tuominen nähdäänkin usein hankalana ja vaikeana, mikä on
osaltaan johtanut siihen, että osa asiakkaista ei tiedä ja tunne kirjaston e-aineistoja
tai osaa käyttää niitä (Yleisten kirjastojen e-aineistostrategia pohja 2012, 14).
Aineiston markkinointi on kuitenkin todella tärkeää. E-aineistojen kohdalla mainonnan olisi hyvä tapahtua sekä fyysisesti kirjastossa, että myös verkossa. Näin mainonta tavoittaa erilaisia kirjaston käyttäjiä parhaiten. Osa käyttäjistä saattaa käyttää
vain e-aineistoja eikä koskaan astu jalallaankaan kirjastoon, jolloin on tärkeää, että
markkinointi tapahtuu verkossa, että se tavoittaa heidät. Yhtä tärkeää on myös eaineistojen mainostaminen kirjaston fyysisissä tiloissa, sillä on niitäkin asiakkaita,
jotka eivät käytä mitään kirjaston verkkopalveluita ja he saattavat jopa olla täysin
tietämättömiä niistä. Näin ollen kirjastossa nähty mainos saattaa innostaa jonkun
kokeilemaan esimerkiksi e-kirjan lukemista ensimmäistä kertaa. (Druda 2012, 149–
151.)
Tapahtuipa mainonta missä hyvänsä on todella tärkeää, että sitä tehdään, jotta ihmiset oppivat tuntemaan kirjaston tarjoamat palvelut ja käyttävät niitä. Markkinointi
ja mainonta tulee kuitenkin suunnitella huolella, jotta se onnistuu. Huonosta markkinoinnista ei ole kirjastolle mitään hyötyä, vaan päinvastoin siihen on vain käytetty
turhia työtunteja. (Druda 2012, 149–151.)
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Suomessa yleiset kirjastot ovat viimevuosina alkaneet todella miettiä e-aineistojen
näkyvyyttä kirjastoissa. Tästä kertovat monet e-aineiston mainontaan ja markkinointiin kohdistuneet hankkeet sekä myös Yleisten kirjastojen konsortion perustama Facebook-ryhmä: E-aineistojen näkyvyys kirjastoissa. Ryhmässä jaetaan eri kirjastoissa toteutettuja e-aineiston näkyvyyteen liittyviä markkinointi ja mainonta ideoita,
joista voi tarvittaessa ottaa vinkkejä omaan kirjastoon. (Miten kirjastossanne näkyvät e-aineistot? Vinkkaa kollegalle, [viitattu 26.3.2018].)
Keskityin omassa opinnäytetyössäni ainoastaan e-aineistojen mainontaan ja markkinointiin kirjastojen fyysisissä tiloissa. Tein tämän rajauksen sen takia, ettei työni
paisuisi liikaa ja koin, että minun on helpompi keskittyä kerrallaan vain joko kirjastojen fyysisissä tiloissa tapahtuvaan mainontaan tai verkossa tapahtuvaan mainontaan, koska tutkimukseni ei keskity vain e-aineistojen näkyvyyteen.
Näkyvyys ja löydettävyys kulkevat hyvin tiukasti käsi kädessä. Näkyvyys tukee ja
mahdollistaa aineistojen entistä paremman löydettävyyden. Ilman hyvää mainontaa
ja markkinointia saattaa jokin aineisto jäädä kokonaan pimentoon eivätkä asiakkaat
osaa käyttää tai edes löytää aineistoa, kun se ei ole millään tavalla esillä tai se on
huonosti esillä. (Yleisten kirjastojen e-aineistostrategia pohja 2012, 14.) Kirjastojen
yksi päätehtävistä onkin tiedon jäsentäminen niin, että se on helposti asiakkaan löydettävissä ja käytettävissä. On tärkeää, että kirjasto huolehtii siitä, että aineiston
kuvailutiedot ovat kunnossa ja, että aineiston hakeminen on riittävän helppoa ja yksinkertaista, jotta asiakas löytää sen mitä hän on hakemassa. (Yleisten kirjastojen
e-aineistostrategia pohja 2012, 11.) Omassa opinnäytetyössäni keskityin löydettävyyden osalta selvittämään, kuinka Ellibs-kirjastoa käyttävät kirjaston asiakkaat hakevat e-kirjoja ja e-äänikirjoja sekä siihen kuinka helppona käyttäjät kokivat aineiston hakemisen.

4.3 E-kirjaston käyttö
Kirjastolain mukaan kirjaston käyttö on asiakkaille maksutonta ja tämä on lähtökohtana myös e-kirjaston käytössä. E-kirjaston tarjoamien palvelujen ja aineistojen kohdalla on tärkeää huomioida, että niitä voidaan käyttää myös etänä ja, että ne toimivat
erilaisilla laitteilla eivätkä vaadi monimutkaisia ohjelmistolatauksia. E-kirjaston ja e-
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aineistojen käytön tulee ennen kaikkea olla helppoa ja vaivatonta asiakkaille, jotta
he haluaisivat käyttää niitä myös jatkossa. (Yleisten kirjastojen e-aineistostrategia
pohja 2012, 10.)
Tuotteen tai palvelun käytön helppouden ja miellyttävyyden määrittelyssä voidaan
erottaa kaksi keskeistä käsitettä, jotka ovat käytettävyys ja käyttäjäkokemus tai käyttökokemus. Vuorovaikutus liittyy hyvin vahvasti näihin molempiin käsitteisiin ja, kun
halutaan tutkia käytettävyyttä ei voida ohittaa käyttäjän ja käytettävän palvelun tai
tuotteen välistä vuorovaikutusta. Käytettävyyteen liittyvät kiinteästi se kuka tai ketkä
tuotetta tai palvelua käyttävät, mihin tuotetta tai palvelua käytetään ja milloin sitä
käytetään. Hyvä käytettävyys saavutetaan silloin, kun tuotteen tai palvelun käyttäjä
pystyy käyttämään sitä helposti ja tehokkaasti. (Anttonen & Ovaska 2011, 65.)
Käyttäjäkokemus tai käyttökokemus on laajempi termi kuin käytettävyys ja viittaa
käyttäjien kokemukseen ja tulkintaan tuotteen tai palvelun käytöstä sekä käyttäjien
haluun käyttää tiettyä tuotetta tai palvelua. Käyttäjäkokemukseen vaikuttavat monet
asiat kuten käyttäjän odotukset, aiemmat kokemukset sekä arvot ja tunteet. Nämä
kaikki voivat vaikuttaa hyvin suurestikin siihen, kuinka käyttäjä lopulta kokee tuotteen tai palvelun käytön. Myös tuotteen tai palvelun käytön sujuvuus ja toimivuus
vaikuttavat käyttäjäkokemukseen. (Anttonen & Ovaska 2011, 65–66.)
Keskityin opinnäytetyössäni tutkimaan Ellibs-kirjaston käyttöä ja sitä millaisena se
koetaan. Eli koetaanko palvelun käyttö riittävän helpoksi ja yksinkertaiseksi ja toimiiko palvelu yhtä hyvin eri laitteilla ja onko palvelussa jotain mitä pitäisi vielä työstää ja kehittää.
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5 TUTKIMUSKIRJASTOT
Opinnäytteeni tutkimusosassa tutkin Mystery shopping -menetelmän avulla kirjastojen fyysisissä tiloissa tapahtuvaa e-aineistojen mainontaa ja markkinointia. Valitsin tätä havainnointia varten kolme eri puolilla Suomea sijaitsevaa kohdekirjastoa,
jotka ovat: Rovaniemen pääkirjasto, Tampereen pääkirjasto Metso sekä Pasilan
pääkirjasto.
Tämän lisäksi tutkin e-kirjojen ja e-äänikirjojen löydettävyyttä ja Ellibs-kirjaston käytettävyyttä kyselyn avulla. Kohdistin kyselyn kirjaston asiakkaille, jotka käyttävät Ellibs-kirjasto palvelua.

5.1 Rovaniemen kaupunginkirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjaston nykyinen rakennus on rakennettu vuonna 1965.
Kirjasto sijaitsee Jorma Eton tiellä aivan Rovaniemen keskustan tuntumassa. Se on
osa Lapin kirjastot -kirjastokimppaa. Kirjastokimpalla on kaiken kaikkiaan 46 palvelupistettä. (Palvelupisteet ja aukioloajat, [viitattu 14.9.2018].) Kimpan kirjastot tekevät tiivistä yhteistyötä ja kirjastoilla on yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta, verkkokirjasto sekä kirjastokortti ja yhteiset käyttösäännöt ja kuljetuspalvelut. (Lapin kirjaston käyttösäännöt 2016.) Lapin kirjastoilla on myös yhteiset e-aineistopalvelut,
jotka ovat kaikkien kimpan kirjastojen asiakkaiden käytettävissä. Lapin kirjastot tarjoaa monia erilaisia e-aineistoja ja e-aineistopalveluita asiakkaidensa käyttöön.
Osaa palveluista voidaan käyttää etänä ja osa palveluista on käytettävissä vain kirjaston tiloissa kirjaston omilla asiakaskoneilla. Etänä käytettäviin palveluihin voidaan kirjautua esimerkiksi omalta kotikoneelta joko pelkällä kirjastokortin numerolla
tai kirjastokortin numerolla sekä korttiin liitetyllä PIN-koodilla. (Tiedonhaku ja e-aineistot 2018.)
Lapin kirjastojen tarjoamia e-aineistopalveluita ovat:
-

Naxos Music Library

-

Naxos Music Library Jazz

-

Naxos World Music Library

-

Naxos Video Library
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-

Naxos Spoken World Library

-

Rockway

-

Ellibs

-

PressReader

-

ePress

Naxos Music Library on laaja klassisen musiikin kuuntelupalvelu, josta löytyy yli
2 000 000 kappaletta (Naxos Music Library, [viitattu 26.3.2018]). Naxos Music Library Jazz on vastaavasti laaja jazzin kuuntelupalvelu, josta löytyy yli 185 000 kappaletta (Kuuntele jazzia Naxos Music Library Jazz –verkkopalvelussa 2018). Naxos
World Music Library taas on laaja maailmanmusiikin kuuntelupalvelu, josta löytyy
musiikkia yli 150 maasta. Kokoelmassa on lähes 50 000 kappaletta yli 32 000 artistilta ja valikoimaa täydennetään jatkuvasti. (Kuuntele maailmanmusiikkia Naxos
World Music Libraryssa 2018.)
Naxos Spoken word Library on vieraskielinen äänikirjapalvelu, jonka tarjonnasta
löytyy yli 6000 äänikirjaa. Äänikirjat ovat pääasiassa englanninkielisiä, mutta kokoelmasta löytyy myös muutamia saksan, ranskan ja portugalinkielisiä äänikirjoja. Palvelusta löytyy sekä kauno- että tietokirjallisuutta mm. klassikoita, muistelmia, bisneskirjallisuutta sekä kielikursseja. (Kärpijoki 2018b.)
Naxos Video Library on musiikkitaltiointien videopalvelu, josta löytyy lähes 3000 videota ja kokoelma kasvaa koko ajan. Palvelussa on tarjolla mm. oopperaa, balettia,
konsertteja, teatteria dokumentteja sekä opetusmateriaaleja. (Naxos Video Library
tuo kulttuurin kotisohvalle 2018.) Naxos-paveluita voi käyttää yhtä aikaa niin monta
käyttäjää kuin kirjastoon on hankittu palvelun käyttölisenssejä (Poroila 2016). Rovaniemen kirjaston ja Lapin kirjastojen sivuilta ei kuitenkaan löytynyt tietoa montako
lisenssiä Lapin kirjastoille on hankittu (Tiedonhaku ja e-aineistot 2018).
Lapin kirjastojen yhteinen e-kirja ja e-äänikirja kokoelma löytyy Ellibsistä. Valikoimassa on tarjolla pääasiassa suomenkielistä kauno- ja tietokirjallisuutta. Mukana on
lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattua aineistoa. (E-aineistot, [viitattu 21.9.2019].)
Rockway-palvelu tarjoaa laulun- ja soitonopetuksen videokursseja suomenkielellä.
Palvelussa on lainattavana ja varattavana 77 videokurssia eri aihepiireistä kuten
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kitaranopiskelusta ja laulutekniikasta. Videoilla on opastajina suomalaisia muusikoita.
PressReader on toinen Lapin kirjastojen tarjoamista e-lehtipalveluista ja se sisältää
yli 7000 sanoma- ja aikakauslehteä ympäri maailmaa. Lehtiä on yli 90 maasta yli 50
eri kielellä. (E-aineistot, [viitattu 21.9.2018].) Yllä mainituista palveluista Lapin kirjastojen toinen e-lehtipalvelu ePress on ainoa, jota voi käyttää ainoastaan kirjastossa. Palvelua voidaan käyttää kirjaston omilla asiakaskoneilla tai kirjaston langattomassa verkossa. EPress on sähköinen sanomalehtipalvelu, jossa voi lukea kotimaisia

sanomalehtiä

digitaalisina

näköispainoksina.

(E-aineistot,

[viitattu

21.9.2018].)

5.2 Tampereen pääkirjasto Metso
Tampereen kaupunginkirjasto on alun perin perustettu vuonna 1861. Vuonna 1979
kirjaston uudistamisesta järjestettiin kilpailu, jonka voittivat arkkitehdit Raili ja Reima
Pietilä ja uudistettu pääkirjasto Metso aukaistiin yleisölle vuonna 1986. (Hakala
2011.) Kirjasto sijaitsee Tampereen keskustassa Hämeenpuiston ja Pirkankadun
kulmauksessa. Pääkirjasto Metso jakautuu kolmeen kerrokseen. Pohjakerroksesta
löytyvät luento- ja näyttelytilat, maksutta varattavat projektihuoneet sekä mikrofilmihuone ja hiljainen tila. Pääkerroksessa ovat lainauspalvelu, Olotila, tietopalvelu, toinen hiljainen tila, kaukopalvelu, Metson lava sekä lasten- ja nuorten osasto. Parvella
taas sijaitsevat musiikkiosasto, lehtisali ja kahvila. (Pääkirjasto Metso 2018.)
Tampereen pääkirjasto Metso on osa PIKI-kirjastot kirjastokimppaa. Kimppa on Pirkanmaan yleisten kirjastojen yhteenliittymä, johon kuuluu 22 kuntaa ja kaupunkia.
PIKI-kirjastoilla on yhteinen aineisto- ja asiakastietokanta, verkkokirjasto, käyttösäännöt sekä kuljetuspalvelut. (PIKI-kirjastot, [viitattu 26.3.2018].) PIKI-kirjastoilla
on myös yhteiset e-aineistopalvelut, jotka ovat kaikkien PIKI-kirjastojen asiakkaiden
käytössä. Osa palveluista on käytettävissä etänä ja osa pelkästään kirjastoissa.
PIKI-kirjastojen e-aineistopalveluista vain e-lehtipalveluita pystyy käyttämään ainoastaan kirjaston tiloissa kirjaston omilla asiakaskoneilla tai kirjaston langattomassa
verkossa, muita palveluita pystytään käyttämään myös etänä. Etänä käytettäviin
palveluihin kirjaudutaan PIKI-kirjastoissa samalla tavalla kuin Lapin kirjastoissa,
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joko kirjastokortin numerolla tai kirjastokortin numerolla sekä korttiin liitetyllä PINkoodilla. (Tietokannat ja e-aineistot 2018.)
PIKI-kirjastojen tarjoamia e-aineistopalveluita ovat:
-

Ellibs

-

Naxos Spoken Word Library

-

Naxos Music Library

-

Naxos Music Library Jazz

-

Naxos Video Library

-

Naxos World Music Library

-

Rockway

-

eMagz

-

ePress

-

PressReader

Ellibsissä on sekä tieto- että kaunokirjallisuutta ja aineistoa on tarjolla lapsille, nuorille ja aikuisille. Palvelun valikoimaa kartutetaan jatkuvasti. (PIKI-kirjastojen yhteinen e-kirjakokoelma, [viitattu 26.3.2018].)
PIKI-kirjastoissa Naxos Music Library -palvelua voi yhtä aikaa käyttää 10 henkilöä,
Naxos Music Library Jazz –palvelua voi käyttää yhtä aikaa viisi henkilöä, Naxos
Video Library –palvelua voi käyttää yhtä aikaa seitsemän käyttäjää ja Naxos World
Music Librarya voi käyttää yhtä aikaa neljä käyttäjää. (PIKI-kirjastojen e-musiikki
palvelut, [viitattu 28.3.2018].) Ks. Naxos- ja Rockway-palveluiden kuvaukset luvusta
5.3.
EMagz-palvelussa voi lukea kotimaisia aikakausi- ja ammattilehtiä. Palvelussa on
luettavissa 117 näköislehteä. (Tietokannat ja e-aineistot 2018.) Ks. ePress ja PressReader–palveluiden kuvaukset luvusta 5.3.

5.3 Pasilan pääkirjasto
Pasilan kirjasto on perustettu vuonna 1986. Nykyään kirjasto toimii Helsingin kaupunginkirjaston pääkirjastona. Kirjasto sijaitsee Kellosillantiellä aivan Helsingin
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Messukeskuksen vieressä. (Pasilan kirjasto, [viitattu 25.4.2018].) Kirjasto on osa
Helmet-kirjastoa, joka on pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko
(Helsinki Metropolitan Area Libraries). Helmetiin kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot. Kimppaan kuuluu 63 kirjastoa, 6 kirjastoautoa ja 12 laitoskirjastoa. Helmet-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, verkkokirjasto, lainausoikeus ja kirjastokortti, käyttösäännöt ja maksupolitiikka, kokoelmat,
aineiston hankintajärjestelmä, aineistonkuljetukset, kirja- ja musiikkivarastot, toimintaa koordinoivat ryhmät sekä yhteisiä koulutuksia, tiedotuksia, kampanjoita ja asiakaskyselyitä (Mikä Helmet on?, [viitattu 26.3.2018].) Helmetiin kuuluvilla kirjastoilla
on myös yhteiset e-aineistopalvelut, jotka ovat kaikkien Helmet-kirjastojen asiakkaiden käytössä.
Helmetin tarjoamia e-aineistopalveluita ovat:
-

Ellibs

-

OverDrive

-

Elib

-

Lingonet

-

Promentor

-

Naxos Spoken Word Library

-

Naxos Music Library

-

Naxos Music Library Jazz

-

Naxos Video Library

-

Naxos Music World Library

-

Rockway

-

PressReader

-

RBdigital

-

ePress

Helmet-kirjaston e-aineistopalveluista ePress-palvelu on palveluista ainoa, jota pystyy käyttämään vain kirjaston tiloissa kirjaston omilla asiakaskoneilla tai kirjastonlangattomassa verkossa. Helmet-kirjaston etänä käytettäviin palveluihin kirjaudutaan samalla tavalla kuin Lapin kirjastojen ja PIKI-kirjastojen palveluihin. (Kirjaudu
e-lehtipalveluihin 2018.)
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Ellibsin kokoelmista löytyy pääasiassa kotimaista suomeksi kirjoitettua tieto- ja kaunokirjallisuutta, mutta mukana on myös jonkin verran ruotsin ja englanninkielisiä ekirjoja. Sen lisäksi palvelussa on tarjolla kotimaisia e-äänikirjoja. (Kirjaudu e-kirja- ja
äänikirjapalveluihin 2018.)
OverDrivesta löytyy vastaavasti vieraskielisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Kokoelmaan
kuuluu pääasiassa englanninkielisiä romaaneja, sarjakuvia, tietokirjoja sekä lastenja nuortenkirjoja. Palvelusta löytyy kuitenkin myös esimerkiksi venäjän-, ruotsin- ja
arabiankielistä kirjallisuutta sekä muutama video. Ellibistä taas löytyy ruotsinkielisiä
kauno- ja tietokirjoja e-kirjoina ja e-äänikirjoina. (Kirjaudu e-kirja- ja äänikirjapalveluihin 2018.) Ellibsistä, OverDrivesta ja Naxos Spoken Word Library -palveluista löytyy kauno- ja tietokirjallisuuden lisäksi myös erilaisia kielikursseja. Näiden lisäksi
Helmet tarjoaa myös Promentor sekä Lingonet -verkkokielikurssi palvelut. Lingonetistä löytyy suomi toisena kielenä -kursseja ja Promentor Webissä voi opiskella
kuutta eri kieltä: englantia, espanjaa, ruotsia, saksaa, suomea ja venäjää, kymmenellä eri kurssilla. (Kärpijoki 2018a.)
Helmet-kirjastoissa Naxos Spoken Word Library -palvelussa käyttäjiä voi olla yhtäaikaisesti 20 (Kirjaudu e-kirja- ja äänikirjapalveluihin 2018). Naxos Music Library palveluun voi yhtä aikaa olla kirjautuneena 25 käyttäjää ja muissa Naxos-palveluissa voi käyttäjiä olla yhtäaikaisesti 10. (Kirjaudu Naxos-musiikkipalveluihin 2018.)
RBdigital-palvelu, eli entinen Zinio, on ulkomaisia aikakauslehtiä tarjoava palvelu.
Vantaan ja Espoon Helmet-kirjastoilla on käytössään myös eMagz-palvelu, mutta
palvelu toimii vain Vantaalla ja Espoossa sijaitsevissa Helmet kirjastoissa ei siis Pasilan kirjastossa. (Kirjaudu e-lehtipalveluihin 2018.) Ks. Naxos-palveluiden, Rockaway sekä ePress ja PressReader-palvelujen kuvaukset luvusta 5.3.

5.4 Ellibs-kirjasto
Ellibs Oy on yritys, joka on osa Lingsoft-konsernia ja se on erikoistunut e-kirjojen
myyntiin, markkinointiin ja teknologiaan. Yritys tarjoaa myös kirjastoille räätälöidyn
Ellibs-kirjasto palvelun. (Ellibs Oy, [viitattu 26.3.2018].) Ellibs-kirjasto on internet-
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pohjainen palvelu, jonka kautta voidaan lainata elektronisia kirjoja verkosta (Miten
Ellibs-kirjasto toimii?, [viitattu 26.3.2018]).
Ellibs-kirjasto tarjoaa kirjastoille valmiin e-kirjasto palvelun, jonka kirjasto voi linkittää omaan järjestelmäänsä tai kotisivuihinsa. Kirjastot maksavat palvelun käytöstä
vuosimaksua, johon sisältyy järjestelmän tuki, ylläpito, päivitykset ja käyttökustannukset. Kirjastot voivat oman valintansa mukaan hankkia järjestelmään sähköisiä
kirjoja. Järjestelmään tilatut kirjat toimitetaan lähes reaaliajassa. Ellibs-palvelu tarjoaa kirjastoille siis: e-kirjojen tilauspalvelun, lainausjärjestelmän, tilastointi- ja raportointipalvelun, DRM-suojauspalvelun sekä asiakaskohtaisesti räätälöidyt kirjastopalvelut. (Ellibs kirjastoille, [viitattu 26.3.2018].)
Ellibs-palvelun käyttäjät tunnistetaan kirjaston oman järjestelmän avulla. Ellibsiin kirjaudutaan omalla kirjastokortin numerolla sekä korttiin liitetyllä salasanalla/PIN-koodilla. Ellibsin rekisteröintijärjestelmä toimii kirjaston omien suojaustoimintojen takana, jolloin lainaajat tunnistetaan heti eikä tietosuoja vaarannu. Asiakkaan kirjauduttua Ellibsiin hän voi valita oman kirjastonsa tarjoamasta valikoimasta haluamansa e-kirjan ja ladata sen sitten omaan käyttöönsä. Asiakas voi lukea e-kirjoja,
joko selaimessa tai lataamalla kirjan omalle laitteelleen. Jos kirja ladataan omalle
laitteelle, tulee laitteelle ladata erillinen lukuohjelma ja sen lisäksi käyttäjän tulee
tehdä myös Adoben käyttäjätunnus, jotta lukeminen onnistuu. Nettiselaimessa lukiessa erillistä lukuohjelmaa ei tarvita, mutta lukeminen vaatii silloin verkkoyhteyden. E-äänikirjoja pystyy kuuntelemaan vain selaimessa. (Ohjeet e-kirja- ja äänikirjapalveluihin 2018.) Kirjoille voidaan antaa eripituisia laina-aikoja kirjan kysynnän
mukaan. Laina-ajan päätyttyä sähköinen kirjatiedosto palautuu automaattisesti. (Miten Ellibs-kirjasto toimii?, [viitattu 26.3.2018].)
Ellibs-palvelua käyttävät sekä yleiset kirjastot, että eri ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kirjastot sekä yritysten ja virastojen kirjastot. Suuri
osa suomalaisista yleisistä kirjastoista ja kirjastokimpoista käyttää Ellibsiä. (Ellibsin
kirjastoasiakkaita, [viitattu 26.3.2018].)
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS

6.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset
Tutkin opinnäytetyössäni e-aineistojen näkyvyyttä kirjastojen fyysisissä tiloissa
sekä e-kirjojen ja e-äänikirjojen löydettävyyttä ja Ellibs-e-kirjaston käytettävyyttä.
E-aineistojen näkyvyyttä tutkin kolmessa eri kirjastossa: Rovaniemen kaupunginkirjastossa, Tampereen pääkirjasto Metsossa sekä Pasilan pääkirjastossa. Halusin
selvittää, kuinka erilaisia e-aineistoja markkinoidaan ja mainostetaan kirjastojen tiloissa.
Löydettävyyden osalta keskityin aineistojen osalta vain e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin,
joita e-kirjasto Ellibs tarjoaa. Keskityin löydettävyydessä siihen, miten asiakkaat hakevat e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Eli hakevatko he aineistoa oman kirjastonsa tietokannasta vai suoraan Ellibsistä. Hakevatko he yleensä jotain tiettyä teosta vai selailevatko he esimerkiksi saatavilla olevaa aineistoja ja löytävät sillä tavalla aineistoa
lainattavaksi. Pyrin myös selvittämään kokevatko he löytävänsä heitä kiinnostavaa
aineistoa helposti.
Käytettävyyden osalta taas keskityin siihen, millaisena e-kirjapalvelu Ellibsin käyttö
koetaan. Eli onko palvelun käyttäminen asiakkaiden mielestä toimivaa ja helppoa ja
toimiiko palvelu hyvin asiakkaan käyttämällä laitteella, oli se sitten tietokone, puhelin
tai tabletti. Pyrin myös selvittämään ovatko palvelun tarjoamat haku- ja rajaustoiminnot asiakkaiden mielestä toimivia ja onko heidän helppo löytää heitä kiinnostavaa aineistoa. Lisäksi halusin selvittää, onko aineiston lainaaminen ja selainkäyttö
koettu riittävän helpoksi ja toimivaksi.
Jaoin tutkimusongelmani kolmeksi päätutkimuskysymykseksi ja olen tarkentanut
päätutkimuskysymyksiä alakysymyksillä. Pyrin opinnäytetyössäni vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
Miten erilaisia e-aineistoja mainostetaan ja markkinoidaan kirjastojen fyysisissä tiloissa?
-

Millaisia mainokset ovat (julisteita, esite lehtisiä ym.)?
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-

Miten mainokset pyrkivät markkinoimaan erilaisia e-aineistoja? Mainostetaanko e-aineistoja yleisesti ja vai keskitytäänkö mainoksessa johonkin tiettyyn aineistoon tai teokseen? Mitä värejä, kuvia ym. mainoksissa on käytetty ja minkä kokoisia mainokset ovat?

-

Kuinka paljon mainoksia kirjastossa on?

-

Miten mainokset on sijoitettu kirjaston tiloihin?

-

Kuinka näkyvästi mainokset on asetettu esille? Onko ne helppo huomata?

Kuinka e-kirjoja ja e-äänikirjoja haetaan?
-

Hakevatko asiakkaat yleensä jotain tiettyä e-kirjaa tai e-äänikirjaa vai
selaavatko he kirjaston valikoimassa tarjolla olevia aineistoja ja löytävät siten luettavaa/kuunneltavaa?

-

Haetaanko kirjoja ensin kirjaston omasta tietokannasta ja siirrytään sitten Ellibs-kirjastoon lainaamaan teos vai haetaanko e-kirjoja ja e-äänikirjoja suoraan Ellibsistä?

-

Kokevatko hakijat löytävänsä hyvin ja helposti e-kirjoja ja e-äänikirjoja?

Millaisena Ellibs-kirjaston käyttö koetaan?
-

Onko käyttö yhtä toimivaa kaikilla laitteilla (tablet, kännykkä, tietokone)?

-

Onko Ellibsin haku-toiminto hyödyllinen ja toimiva?

-

Onko genre-/aineistojaottelu hyödyllinen ja toimiva? Ovatko myös
muut rajaustoiminnot hyödyllisiä ja toimivia?

-

Auttavatko haku-toiminto ja erilaiset rajaustoiminnot käyttäjiä löytämään heitä kiinnostavaa aineistoa?

-

Onko aineiston lainaaminen helppoa ja vaivatonta? Ovatko asiakkaan
kohdanneet lainauksessa jotain ongelmia tai vaikeuksia?

-

Mitä ongelmia asiakkaat ovat mahdollisesti kohdanneet käyttäessään
Ellibs-kirjastoa?

-

Onko Ellibs-kirjastopalvelussa jotain, mitä pitäisi parantaa ja kehittää?

Rajasin aihettani tarkasti varmistaakseni, että työni ei pääse paisumaan liian suureksi. E-aineistojen näkyvyyden osalta rajasin tutkimukseni koskemaan vain kirjas-
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ton fyysisissä tiloissa olevaa mainontaa ja markkinointia ja jätin verkossa tapahtuvan mainonnan pois. Löydettävyyden osalta keskityn ainoastaan e-kirjoihin ja eäänikirjoihin ja käytettävyyden osalta päätin keskittyä ainoastaan Ellibs-kirjaston
käyttöön ja jättää e-aineiston käytettävyyden pois tutkimuksestani.

6.2 Tutkimusmenetelmät ja toteutus
Käytän opinnäytetyössäni kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää. Kvantitatiivista tutkimusta voidaan nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi, jonka avulla
selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä, mikä edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta. Määrällisellä tutkimuksella pystytään selvittämään
ja kartoittamaan olemassa olevaa tilannetta, mutta sillä ei yleensä pysytä selvittämään asioiden syytä riittävästi. (Heikkilä 2014, 15.) Kvantitatiivisen tutkimuksen
taustalla on aina teoria, jonka mukaan testattavat hypoteesit laaditaan (Kananen
2008a, 28).
Valitsin kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän sen takia, että katsoin että se toimi
omassa tutkimuksessani parhaiten. Katsoin sen toimivan parhaiten, koska tutkimukseni tarjoaa tilastollista tietoa aiheestani sekä kartoittaa ja selvittää e-aineistojen
markkinoinnin ja mainonnan sekä löydettävyyden ja Ellibs-kirjaston käytettävyyden
tämän hetkistä tilannetta (Heikkilä 2014, 15).
Tutkimusta tehtäessä on kuitenkin hyvä muistaa, että raja kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä on häilyvä. Jorma Kanasen (2008a, 29) mukaan voidaankin sanoa, että kvantitatiivinen tutkimus perustuu kvalitatiiviseen tutkimukseen. Tätä
Kananen selittää sillä, että kvantitatiivisestä tutkimuksesta saaduilla numeraalisilla
arvoilla ei ole mitään merkitystä, jos niille ei anneta mitään merkitystä ja selitystä.
Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyykin usein myös laadullisia osioita kuten esimerkiksi avoimet kysymykset kyselylomakkeessa. (Kananen 2008a, 29.) Kerään oman
tutkimukseni aineiston käyttämällä kyselylomaketta ja mystery shopping -menetelmää. Aineistoni on primaarista eli sitä kerätään vain tätä tutkimusta varten.
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6.2.1

Mystery shopping

Mystery shopping tai suomennettuna haamuasiointi on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jossa havainnoija soittaa tai asioi paikan päällä jossain yrityksessä tai liikkeessä tavallisen asiakkaan tapaan. Yrityksen työntekijät eivät siis
tiedä, että heidän palvelemansa asiakas on haamuasioija, vaan he olettavat palvelevansa tavallista asiakasta. (Wilson 2001, 721.) Näin haamuasioija voi rauhassa
havainnoida esimerkiksi markkinoinnin onnistumista, asiakaspalvelun laatua ja
työntekijöiden myyntiosaamista tai joitain muita asioita, joita haamuasioijaa on neuvottu tarkkailemaan. Asiointinsa päätteeksi hän kirjoittaa raportin havainnoistaan,
jota voidaan sitten hyödyntää palveluiden ja toiminannan kehittämisessä. Haamuasioija voi saada toimeksiantonsa esimerkiksi jonkun yrityksen johtajalta, joka haluaa selvittää esimerkiksi oman yrityksensä asiakaspalvelun tasoa. Tätä varten hän
palkkaa haamuasioijan ja antaa tälle ohjeet siitä, mitä hän haluaa haamuasioijan
tarkastelevan. Sitten haamuasioija käy yrityksessä normaalin asiakkaan tapaan ja
raportoi havaintonsa yrityksen johtajalle. (Mooren 1999, 82.)
Wilson (2001, 721) luonnehtii, että mystery shopping on osallistuvaa havainnointia,
joka on kvalitatiivinen menetelmä. Havainnointia voidaan kuitenkin käyttää myös
kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tällöin havainnointi on yleensä systemaattista ja
tutkija kerää aineistoa ulkopuolisena tarkkailijana. (Heikkilä 2014, 17.) Katsoinkin,
että omassa työssäni on kyse nimenomaan systemaattisesta havainnoinnista. Systemaattinen havainnointi on yleensä hyvin strukturoitua ja jäsennettyä. Tällaisessa
havainnoinnissa tutkijalla tulee olla jo ennestään tietoa tutkittavasta asiasta, jotta
hän pystyy tarkkaan määrittelemään jo ennen itse havainnointia mihin kysymyksiin
hän etsii vastauksia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.)
Havainnointiin perustuvan tutkimuksen etuna on se, että menetelmällä saadaan monipuolista tietoa ja, että tutkittavaa aihetta tai ilmiötä pystytään tarkastelemaan autenttisesti (Kananen 2008b, 69). Vastaavasti havainnoinnin haasteita voivat joissakin tapauksissa olla havaintojen tallentaminen välittömästi, jolloin tutkijan on vain
luotettava muistiinsa ja kirjattava havainnot vasta tilanteen päätyttyä. Yksi melko
suuri ongelma havainnoinnissa on myös objektiivisuuden säilyttäminen. Havainnoista on pystyttävä raportoimaan objektiivisesti eivätkä omat tunteet ja mielipiteet
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saisi vaikuttaa havainnointiin ja siitä raportoimiseen. Havainnoija on kuitenkin ihminen ja siis erehtyväinen ja tämä voi vaikuttaa havainnointiin monella tapaa esimerkiksi niin, että joitain asioita jää huomaamatta havainnoinnissa. Tässä avuksi on
kuitenkin noussut nykytekniikka, joka on tuonut mukanaan monia apuvälineitä havainnointiin, kuten kamerat, videokamerat ja tietokoneohjelmat joiden avulla aineistoa pystytään käsittelemään. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.)
Toteutin haamuasioinnit touko- ja kesäkuussa 2018. Ensimmäisenä vierailin Rovaniemen pääkirjastossa 25.5.2018. Seuraavaksi vierailin Tampereen pääkirjasto
Metsossa 14.6.2018 ja viimeisenä kävin Pasilan pääkirjastossa 21.6.2018.
Kiersin kaikki kirjastot rauhallisesti ja systemaattisesti kävellen läpi ja tein samalla
havaintoja. Viimeiseksi kävin asiakaspalvelutiskillä esittämässä jollekin henkilökunnan jäsenelle muutaman kysymyksen e-kirjoista ja niiden käyttämisestä. Havaintojeni raportoinnin tueksi otin kaikista huomaamistani mainoksista kuvan kännykkäkamerallani, jotta saatoin myöhemmin kirjoittaessani havaintoja ylös virkistää tarpeen
tullen muistiani kuvien avulla. Kaikissa kirjastoissa oli myös painettuja mukaan otettavia esitteitä e-aineistoista, joten otin myös niitä mukaani, jotta saatoin tarkastella
myös niitä myöhemmin. Jokaisen haamuasioinnin jälkeen täytin myös havainnointilomakkeen (Liite 1). Pyrin täyttämään lomakkeen aina mahdollisimman pian haamuasioinnin jälkeen, jotta en unohtaisi havaitsemiani asioita. Ottamani kuvat, painetut esitteet sekä havainnointilomake (Liite 1) toimivat apunani, kun aloin kirjata ja
analysoida havaintojani.

6.2.2

Kyselytutkimus

Kyselytutkimuksessa tutkija laatii ja suunnittelee tutkimustarpeitaan vastaavan kirjallisen kyselyn ja kyselyn vastaajat vastaavat kysymyksiin itsenäisesti. Kysely on
kaikille vastaajille samanlainen. Tällainen menetelmä sopii parhaiten silloin, kun aineistoa kerätään suurelta ja hajallaan olevalta ihmisjoukolta. Haittana kyselytutkimuksessa on kuitenkin se riski, että vastausprosentti saattaa jäädä alhaiseksi.
(Vilkka 2005, 73–74.)
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Suunnitelmallista kyselytutkimusta nimitetään survey-tutkimukseksi. Survey-tutkimus on tehokas tapa kerätä tietoa silloin kun tutkittavia on paljon. Tutkimuksen aineisto kerätään tutkimuslomaketta käyttäen. (Heikkilä 2014, 17.)
Kysely voidaan toteuttaa usealla eri tapaa, kuten puhelinhaastatteluna, paikan
päällä tehtynä kyselynä tai sitten kysely voidaan välittää vastaajille joko sähköpostilla tai internetinvälitykselle. Sähköpostin tai internetin välityksellä toteutettavaa kyselyä tehtäessä tulee varmistaa, että perusjoukkoon kuuluvilla on mahdollisuus sähköpostin ja internetin käyttöön. (Vilkka 2005, 73–74.) Jokaisessa toteutustavassa
on omat etunsa ja omat haasteensa. Tiedonkeruumenetelmä tuleekin valita harkiten
ja miettiä, mikä omassa tutkimuksessa toimii parhaiten. (Heikkilä 2014, 17.)
Toteutin oman kyselyni internetissä. Tässä tiedonkeruumenetelmässä suurimpia
haasteita ovat se, kuinka kysely saadaan kohdistettua tutkimuksen kohderyhmälle
ja miten saadaan riittävän suuri ja kattava otanta. Kyselyä tehdessä tuleekin pohtia,
miten ja mihin kyselyä jaetaan, miten pystytään estämään kyselyn kohderyhmään
kuulumattoman henkilön vastaaminen kyselyyn ja myös, miten estää se, ettei sama
henkilö vastaa kyselyyn useita kertoja. (Heikkilä 2014, 17.)
Kyselylomake on tärkeä osa kyselytutkimusta ja se tulee laatia ja suunnitella huolella. Onnistunut kyselylomake vaatii, että kysymykset ovat hyviä sekä selkeitä ja,
että kohderyhmä on valittu oikein. Myös kyselyn ulkonäkö voi vaikuttaa siihen vastaako vastaaja kyselyyn. (Heikkilä 2014, 46.) Kyselyn kysymysten tulee palvella tutkimusongelman ratkaisua ja mukaan tuleekin ottaa vain ne kysymykset, jotka ovat
välttämättömiä ongelman ratkaisun kannalta. Kyselyn kysymykset tulee laatia huolella ja kysymysten hyödyllisyyttä ja arvoa tutkimuksen kannalta on syytä miettiä.
Näin pystytään karsimaan pois turhat ”olisi kiva tietää” -tyyppiset kysymykset, jotka
eivät kuitenkaan vastaa varsinaiseen tutkimusongelmaan, ja rakentamaan kyselystä selkeä kokonaisuus, jolla saadaan vastaukset asetettuihin tutkimusongelmiin.
(Kananen 2008b, 15.)
Kysymykset voivat olla avoimia tai ne voivat olla strukturoituja eli vastaajille annetaan valmiit vastausvaihtoehdot. Kysymysten toimivuus riippuu siitä, että ymmärtääkö vastaaja kysymykset oikein, löytyykö häneltä kysymyksen vastaamisen tarvittava tieto ja haluaako hän ylipäätään vastata kysymykseen. Kysymykset tulee laatia
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joka päiväisellä käyttökielellä ja jättää erikoistermit pois, jotta kaikki vastaajat ymmärtävät kysymyksen samalla tavalla. (Kananen 2008b, 15.)
Kysymysten laatiminen ei ole helppoa ja tutkija voi huomaamattaan laatia kyselyn,
joka on hänelle itselleen itsestäänselvyys, mutta ei olekaan sitä kyselyn vastaajille.
Tämän takia onkin tärkeää, että tutkija testaa kyselyään ja tarvittaessa pyytää muita
käymään kyselyn kysymykset läpi, jotta kyselystä saadaan toimiva. (Kananen
2008b, 25.) Lyhyesti kiteytettynä, hyvä kysymys on lyhyt, se ei johdattele, se on
riittävän yksinkertainen ja selkeä, se sisältää vain yhden kysymyksen ja on laadittu
yleiskielellä eikä sisällä sivistystermejä tai outoja sanoja (Kananen 2008b, 35).
Tutkimus voidaan toteuttaa joko kokonaistutkimuksena tai otantatutkimuksena. Kokonaistutkimuksessa tutkitaan kaikkia perusjoukon jäseniä ja tämä kannattaa
yleensä silloin, kun perusjoukko on pieni. Kokonaistutkimus voidaan toteuttaa suuremmallekin perusjoukolle, jos se katsotaan tutkimuksen onnistumisen kannalta
välttämättömäksi. (Heikkilä 2014, 31.)
Otantatutkimuksessa taas otetaan perusjoukosta otos, jonka avulla asiaa tutkitaan.
Otoksen tulee olla pienoiskuva perusjoukosta, jotta tutkimuksen tulokset olisivat luotettavia. Otoksen tulee vastata perusjoukkoa tutkittavien ominaisuuksien suhteen,
jotta tuloksia arvioitaessa päästään mahdollisimman lähelle perusjoukon arvoja ja
näin ollen tulokset olisivat yleistettävissä koko perusjoukkoa koskeviksi. (Heikkilä
2014, 31–32.)
Otantamenetelmänä voidaan käyttää jotain ei-todennäköisyysotantaa tai todennäköisyysotantaa. Todennäköisyysotannassa jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla on
yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi otokseen. Tämä edellyttää sitä, että perusjoukosta on olemassa jonkinlainen luettelo tai rekisteri, josta otanta voidaan tehdä.
Vastaavasti, jos perusjoukosta ei ole olemassa minkäänlaista luetteloa tai rekisteriä
käytetään ei-todennäköisyysotantaa. (Kananen 2008b, 75–76.) Ei-todennäköisyysotannasta eli näytteestä ei yleensä saada riittävän edustavia otoksia, jotta
ne olisivat yleistettävissä koko perusjoukkoon (Heikkilä 2014, 34).
Toteutin oman kyselyni internetissä. Katsoin että se oli perusteltua, koska tutkimukseni käsitteli nimenomaan verkossa olevaa Ellibs-kirjastoa. Tutkimukseni onnistumisen kannalta oli tärkeää, että kyselyyni vastaajat olivat Ellibsin käyttäjiä tai en olisi
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saanut kunnollisia vastauksia tutkimuskysymyksiini. Rakensin oman kyselyni käyttäen suomalaista Webpropol-kysely- ja analyysityökalua, jolla voi tehdä verkkokyselyjä sekä analysoida kyselystä saatuja tuloksia. Työkalun avulla voi rakentaa kyselyn ja kun kysely on valmis, luodaan kyselyyn julkinen tai yksityinen linkki, jonka
avulla kyselyä voidaan levittää. (Webropol, [viitattu 6.6.2018].)
Kyselyni koostui suljetuista ja avoimista kysymyksistä sekä asenneasteikoista. Suljetuissa kysymyksissä on valmiit vastausvaihtoehdot, joista valitaan sopivin vastausvaihtoehto. Avoimissa kysymyksissä ei sen sijaan ole valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan vastaaja voi vastata kysymykseen vapaasti. Asenneasteikossa on suljettujen kysymysten tapaan valmiit vastausvaihtoehdot, mutta vaihtoehdot on asetettu
asteikkoon. (Heikkilä 2014, 47–49.) Asteikolla voidaan selvittää esimerkiksi vastaajien mielipiteitä. Asteikko voi olla esimerkiksi viisiportainen järjestysasteikko, jossa
toisena ääripäänä on vastausvaihtoehto täysin samaa mieltä ja toisessa ääripäässä
täysin eri mieltä. (Heikkilä 2014, 51.) Kyselyn kysymykset ja vastausvaihtoehdot löytyvät liitteenä opinnäytetyön lopusta (Liite 2).
Kyselytutkimukseni perusjoukon muodostivat kirjaston käyttäjät, jotka käyttävät Ellibs-e-kirjapalvelua. Tutkimukseni perusjoukko oli siis suuri ja hyvin hajanainen
ryhmä, joten sen perusteella katsoin, että sen tutkiminen otantatutkimuksella oli järkevämpää kuin kokonaistutkimus. Otostutkimuksessa olisi suositeltavaa aina käyttää todennäköisyysotantaa, mutta minulla ei ollut käytössäni perusjoukkoa kuvaavia
rekistereitä tai listoja, joista olisin voinut poiminnan tehdä. Näin ollen tutkimuksessani on käytetty ei-todennäköisyysotantana itsevalikoitunutta näytettä. Itsevalikoituneessa näytteessä on kyse näytteestä, joka on kerätty esimerkiksi vapaasti saatavilla olevana internet kyselynä, kuten itse tein. Itsevalikoituneessa näytteessä aineisto hankitaan mahdollisimman helposti ja usein ilman minkäänlaista harkintaa.
(Heikkilä 2014, 39.) Pyrin kuitenkin jakamaan oman kyselyni sellaisiin kanaviin, jotta
tavoittaisin mahdollisimman hyvin perusjoukkooni kuuluvia henkilöitä, jotta tutkimukseni olisi niin luotettava kuin vain mahdollista.
Ennen kyselyn varsinaista julkaisua testasin kyselyä pienellä ryhmällä. Testikyselyyn vastaisi 10 henkilöä ja tein sen perusteella muutamia pieniä muutoksia kyselyyn. Sen jälkeen loin kyselylle julkisen linkin ja se julkaistiin useassa eri kanavassa.
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Kyselyni julkaistiin Ellibs kirjasto -Facebook ryhmän sivuilla sekä Ellibs Library-palvelusivuilla, Eepos-kirjastojen Finnassa, Seinäjoen pääkirjaston, Jalasjärven kirjaston, Kauhajoen kirjaston, Alavuden kaupunginkirjaston, Teuvan ja Lappajärven kirjaston Facebook-sivuilla. Sen lisäksi kyselyni julkaistiin myös Töysän lähikirjaston
omilla verkkosivuilla ja kyselyä myös jaettiin Facebookissa muille sivuille. Kysely oli
auki 7.5.–21.5.2018.

6.3 Aineiston analysointi
Aineiston analysoinnilla tarkoitetaan tutkimuksesta saatujen aineistojen, kuten tekstimateriaalin käsittelyä ja järjestelyä sekä sisällön erittelyä, jäsentelemistä, luokittelemista sekä pohtimista. Analysoinnin tavoitteena on tehdä selkoa saadusta tutkimusaineistosta ja tarkastella aineistoa tutkimusongelmien kannalta tärkeiden seikkojen valossa. Tutkimusongelma antaa suuntaa analyysille ja aineistoista etsitään
vastauksia tutkimuskysymyksiin. Analysoinnilla pyritään tuomaan aineistolle lisää
informaatioarvoa, kun sitä tulkitaan ja tutkitaan teorian, tutkimuksesta saadun aineiston sekä omien ajatusten kautta. Analysoinnin päätteeksi tutkijalla tulisi olla
koottuna enemmän kuin pelkästään alkuperäismuodossa olevaa aineistoa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.)
Aineistoa voidaan analysoida monin tavoin ja analyysitavat voidaan karkeasti jakaa
selittämiseen ja ymmärtämiseen pyrkiviin lähestymistapoihin. Selittämiseen pyrkivässä lähestymistavassa käytetään usein tilastollista analyysia ja päätelmien tekoa.
Vastaavasti ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa taas käytetään yleensä
laadullista analyysiä ja päätelmien tekoa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 224.)
Analyysitapoja on useita ja tutkijan on osattava valita niistä oikeat analyysimenetelmät, joilla hän pystyy avaamaan ja havainnollistamaan tutkimuksesta saatuja tuloksia. Myös tutkimusongelma sekä tutkittavan ilmiön teoreettiset taustaoletukset vaikuttavat analyysimenetelmän valintaan. Tilastollisessa tutkimuksessa analyysimenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi hypoteesien testausta, monimuuttujamenetelmiä, ristiintaulukointia, kuvaavia tunnuslukuja ja riippuvuusanalyysejä. Monimuuttuja menetelmiä ja hypoteesien testausta käytetään silloin, kun tutkittavalla ilmiöllä
on vahva teoriatausta, josta voidaan johtaa muuttujien väliset riippuvuussuhteet.
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Ristiintaulukointia, riippuvuusanalyysejä sekä kuvaavia tunnuslukuja taas käytetään
silloin, kun tutkimusongelma rajoittuu vain ilmiön kuvailuun. (Kananen 2008b, 51.)
Käsittelyn ja analysoinnin apuna voi myös käyttää erilaisia analysointiin tarkoitettuja
ohjelmia. Käytin omassa opinnäytetyössäni apuna tilastollisen analysoinnin ohjelmista Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja hyödynsin analysoinnissa myös Webropolin tarjoamia analysointityökaluja. (Heikkilä 2014, 118–119.) On tärkeää kuitenkin
muistaa, että tilasto-ohjelmat eivät itsenäisesti pysty vastaamaan oikean menetelmän käytöstä, vaan vastuu siitä on tutkijalla itsellään (Kananen 2008b, 51).
Käytin omassa opinnäytetyössäni analyysimenetelminä kuvaavia tunnuslukuja sekä
ristiintaulukointia. Ristiintaulukoinnilla pyritään selvittämään, miten tietty muuttuja
esimerkiksi ikä voi vaikuttaa esimerkiksi siihen kuinka helppona asiakas kokee ekirjojen löytämisen kirjaston valikoimasta. Ristiintaulukoinnissa siis tarkastellaan selittävää ja selitettävää muuttajaa. Nämä muuttujat voivat olla dikotomisia tai asteikollisia. Dikotominen muuttuja voi olla esimerkiksi sukupuoli. (Kananen 2008b, 57.)
Ristiintaulukointi vaatii välillä kovaakin salapoliisityötä ennen kuin löydetään oikeat
muuttujat ja pystytään tarkastelemaan riippuvuuksia ja eroja. Ristiintaulukointi ei
myöskään kerro välttämättä koko totuutta asiasta, kun tutkitaan jonkin asian riippuvuutta. Ristiintaulukointi voi tuoda esiin selviä riippuvuus suhteita, mutta on tärkeää
ottaa huomioon, että taulukko ei kuitenkaan kerro kaikkea. Se vain havainnollistaa
miten yksi muuttuja on vaikuttanut toiseen muuttujaan. Ristiintaulukoinnissa on
myös tärkeää pitää mielessä, että minkä tahansa muuttujien välillä voidaan löytää
riippuvuuksia ja korrelaatioita, mutta ilmiöiden välillä ei kuitenkaan välttämättä ole
syy-seuraus-suhdetta. (Kananen 2008b, 44–45.)
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7 HAAMUASIOINNIN TULOKSET
Haamuasioinnin tavoitteena oli selvittää miten Rovaniemen kaupunginkirjaston,
Tampereen pääkirjasto Metson ja Pasilan pääkirjaston tiloissa mainostetaan ekirjastoa ja e-aineistoja. Vierailin näissä kolmessa kirjastossa ja tein havaintoja siitä,
millaisia mainoksia niissä oli esillä, kuinka paljon mainoksia oli ja miten ne oli sijoiteltu kirjastojen tiloihin. Vertailin myös eri kirjastoissa tekemiäni havaintoja toisiinsa.
Havainnoidessani mainosten ulkonäköä ja sisältöä eri kirjastoissa kiinnitin huomiota
erilaisiin visuaalisiin keinoihin, kuten mainoksissa käytettyihin väreihin, kuviin ja kuvioihin sekä mainosten kokoon. Tuloksissa pohdin tekemiäni havaintoja ja sitä, miten erilaiset visuaaliset keinot vaikuttivat siihen kuin helppoa mainosten huomaaminen oli.
Mainosten sijainnista tarkkailin sitä, minne kirjastojen tiloihin sekä osastoille e-aineistomainoksia oli sijoitettu. Sen lisäksi havainnoin myös sitä mille korkeudelle mainokset oli sijoitettu ja oliko ne sijoitettu esimerkiksi seinille tai hyllyihin. Pyrin myös
arvioimaan omien havaintojeni perusteella kuinka helppo mainokset oli sijainnin perusteella huomata.
Mainosten havainnoimisen lisäksi kävin jokaisessa kirjastossa kysymässä yhdeltä
kirjaston työntekijältä muutaman kysymyksen e-kirjoista. Kysyin kirjastontyöntekijöiltä ensin, että löytyykö Enni Mustosen Syrjästäkatsojan tarinoita -sarjan kirjoja ekirjoina. Saatuani vastauksen tähän kysymykseen pyysin heitä neuvomaan minulle,
kuinka pystyisin lainaamaan ja lukemaan e-kirjoja. Kerroin heille, etten ole koskaan
aikaisemmin lainannut kirjastosta e-kirjoja, joten en tiedä miten se tapahtuu.
Kysymysten avulla pyrin havainnoimaan, kuinka hyvin kirjaston henkilökunta pystyy
neuvomaan asiakkaita ja kuinka valmiita he ovat neuvomaan asiakkaita. Mainitsin
teoriaosassani, että en omassa tutkimuksessani keskittyisi e-aineistojen ja lukulaitteiden käyttöön liittyvään opastukseen. Koin kuitenkin, että henkilökunnan auttamisvalmiuden havainnoiminen liittyi niin vahvasti aiheeseeni, etten voinut jättää sitä
pois. Muutamissa kirjastoissa havaitsemissani e-aineistopalveluiden mainoksissa
neuvottiinkin kysymään lisätietoa palvelusta kirjaston henkilökunnalta. Lisäksi,
vaikka mainoksessa ei suoraan kehotettaisi pyytämään apua henkilökunnalta, on
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hyvin mahdollista, että kun asiakas näkee kirjastossa jonkin e-aineistomainoksen ja
kiinnostuu asiasta, hän menee pyytämään lisätietoa ja opastusta henkilökunnalta.
Onkin tärkeää, että henkilökunta pystyy heti auttamaan asiakasta tai saattaa olla,
että hän unohtaa ja jättää koko asian sikseen. Näin mainoksen aikaansaamaa kiinnostus voi helposti lopahtaa.
Olen laatinut tutkimuskirjastoissani tekemistäni havainnoista erilaisia taulukoita, joiden avulla esittelen ja havainnollistan haamuasioinnista saamiani tuloksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että tulokseni perustuvat vain yhden ihmisen eli minun itseni
tekemiin havaintoihin ja, että havaintoja on tehty vain kolmessa eri puolilla Suomea
sijaitsevassa kirjastossa. Havainnoista ei voi siis vielä tehdä mitään suuria johtopäätöksiä siitä, miten Suomen kirjastot yleisesti mainostavat ja markkinoivat e-aineistojaan. Havaintoni vain kartoittavat sitä, mikä tilanne on nyt näissä kolmessa
tutkimuskirjastossa. Jotta tuloksia pystyttäisiin yleistämään ja hyödyntämään esimerkiksi mainosten vaikuttavuuden arvioinnissa vaaditaan siihen jatkotutkimuksia.

7.1 Rovaniemen kaupunginkirjasto
Tarkkailin Rovaniemen kaupunginkirjastoon tekemässäni haamuasioinnissa kaikkia
niitä eri e-aineistoja, jotka esiteltiin teoriaosan luvussa 5.1. Huomioin kaikki havaitsemani mainokset ja laskin jokaisen mainoksen erikseen, vaikka osa mainoksista
olikin toistensa kopioita. Havaintoja tehdessäni otin huomioon myös ne mainokset,
joissa mainostettiin valtakunnallista ekirjasto-sivustoa, jonka esittelin lyhyesti työni
teoriaosan luvussa 4.
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Taulukko 1. Rovaniemen kaupunginkirjaston e-aineistomainosten lukumäärät.
Aineistot

Painetut mainokset

Sähköiset mainokset

Ellibs

10

1

Naxos Spoken Word Library

1

Naxos Music Library
Naxos Music Library Jazz
Naxos World Music Library
Naxos Video Library
Rockway
PressReader

3

1

(ent. PressDisplay)
ePress

24

E-lehtipalvelut

3

Ekirjasto

3

Yhteensä
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Yllä olevasta taulukosta 1 nähdään kaikki ne ekirjasto ja e-aineistomainokset, jotka
havaitsin vieraillessani Rovaniemen kaupunginkirjastossa. Taulukosta löytyy myös
kohta e-lehtipalvelut, johon olen merkinnyt ne mainokset, joissa on mainostettu yhteisesti molempia kirjaston e-lehtipalveluita. Taulukosta nähdään, että yhteensä havaitsin Rovaniemen kaupunginkirjaston tiloissa 46 mainosta, joista kolme oli sähköisiä ja 43 painettuja mainoksia. (Taulukko 1.) Painetuista mainoksista yksi ekirjasto
mainos oli jaettava mainos, jonka asiakkaat pystyivät ottamaan kirjastosta mukaansa.
Taulukko kertoo, että eniten Rovaniemen kaupunginkirjastossa oli mainoksia
ePress-palvelusta ja toiseksi eniten Ellibs-palvelusta. Muiden palveluiden osalta
mainosten määrät sen sijaan jäivät melko vähäisiksi ja tämän perusteella voidaan
vain arvailla, että onko tämä ero tehty tarkoituksella vai onko se vain syntynyt huomaamatta. (Taulukko 1.)
Itse ajattelin, että tämä ei ollut mitenkään yllättävää, sillä Ellibs ja ePress-palvelut
ovat käytössä monessa muussakin kirjastossa. Ne ovat siis tuttuja ja turvallisia palveluita, jotka tarjoavat pääasiallisesti kotimaista ja suomenkielistä aineistoa. (E-aineistot, [viitattu 21.9.2018].) Lisäksi Ellibs on ainoa kirjaston palvelu, joka tarjoaa
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suomenkielisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja, joten ei ole ihme, että sitä on haluttu nostaa
esille.
Epress sen sijaan ei ole kirjaston ainoa lehtipalvelu, joka tarjoaa suomenkielisiä lehtiä. Kirjaston toisesta e-lehtipalvelusta PressReaderistä löytyy vieraskielisen aineiston lisäksi myös jonkun verran suomenkielistä aineistoa. Palvelusta löytyy kuitenkin
enemmän

ulkomaalaista

ja

vieraskielistä

aineistoa.

(E-aineistot,

[viitattu

21.9.2018]). Tämän takia katsoisinkin, että ePress-palvelua on helpompi mainostaa
kirjastossa, koska monet palvelun lehdistä ovat samoja kuin mitä kirjastoon tulee
painettuna. Kirjaston onkin helppoa mainostaa, että tämä sama lehti on luettavissa
myös digitaalisena näköisversiona ePress-palvelun kautta. Tämä sama pätee myös
Ellibs-palveluun.
Kirjaston toisen e-lehtipalvelun PressReaderin mainoksiin liittyi sen sijaan yksi ongelma. Havaintojeni perusteella en osaa sanoa onko se osaltaan vaikuttanut siihen,
että palvelusta ei ollut hirveästi mainoksia esillä kirjastossa, mutta se voi olla yksi
selitys mainosten vähyydelle. Ongelma liittyi palvelun nimeen, joka on vaihtunut
PressDisplaystä PressReaderiin. Kahdessa mainoksessa, jotka kirjastossa huomasin, oli vielä esillä palvelun vanha nimi eli PressDisplay. En tiedä koska nimi on
vaihtunut, mutta oli hyvin hämäävää, että kahdessa mainoksessa oli vielä vanha
nimi ja kahdessa muussa mainoksessa sekä e-lehtipalveluiden yhteismainoksessa
oli palvelun uusi nimi. Luulin itsekin aluksi, että kyseessä oli kaksi eri palvelua ennen
kuin tajusin, että kyse on samasta palvelusta, jonka nimi vain oli muuttunut.
PressReaderin mainokset eivät kuitenkaan olleet ainoita mainoksia, jotka olivat hieman harhaanjohtavia ja vanhentuneita. Niiden lisäksi myös yksi ekirjasto mainos oli
vanhentunut, sillä siinä mainostettiin ekirjaston e-kirja kampanjaa, jonka aikana ekirjasto-sivustolta löytyi kuusi vapaasti luettavaa e-kirjaa. Kampanja-aika oli kuitenkin
jo helmikuussa 5.–25.2.2018 eli haamuasioinnin aikaan toukokuussa 2018 kampanja-aika oli jo mennyt ja silti mainos oli edelleen esillä.
Muutamien e-aineistopalveluiden kohdalla törmäsin myös siihen, että en havainnut
yhtäkään niitä mainostavaa mainosta. Kuten taulukosta 1. nähdään, nämä palvelut
olivat Naxos-musiikkipalvelut sekä Rockway-palvelu, jotka ovat molemmat e-musiikkipalveluita. (Taulukko 1.) Olin todella yllättynyt siitä, että en havainnut yhtäkään
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näitä palveluita mainostavaa mainosta. Kahdessa ekirjasto mainoksessa kyllä viitattiin myös e-musiikkipalveluihin, mutta nekään eivät suoranaisesti mainostaneet
Rovaniemen kaupunginkirjaston tarjoamia Naxos- ja Rockway-palveluita.
Mainosten vähyyden voisi ymmärtää varsinkin Naxos-palveluiden osalta. Sillä sitä
ei kannata mainostaa liikaa, koska sen käyttäjämäärä on rajattu siihen, kuinka
monta lisenssiä kirjasto on hankkinut asiakkaidensa käyttöön (Poroila 2016). Rockway-palvelun kohdalla ei kuitenkaan ole edes tätä estettä, joten on erikoista, että
sitä ei ole mainostettu ollenkaan.
Yleisesti mainoksia oli kuitenkin minusta määrällisesti ihan hyvin esille kirjaston tiloissa. Varsinkin Ellibs ja ePress-palveluista oli esillä hyvä määrä mainoksia. Muiden aineistojen kodalla mainoksia olisi voinut olla enemmänkin ja musiikkipalvelujen
osalta olisi ollut suotavaa, että mainoksia olisi ollut edes se yksi esille sen sijaan,
etten havainnut yhtäkään mainosta. En pysty omien havaintojeni perusteella antamaan kunnollista selvitystä siitä, miksi mainosten lukumäärät ovat jakautuneet näin
epätasaisesti ja onko valinta tehty tiedostaen ja kirjaston käyttäjiä ajatellen. Vai onko
mainoksia vain laitettu esille mututuntuman mukaan ja ne palvelut, joita on ehkä
kaikkein helpoin mainostaa ovat sen takia nousseet niin selvästi esille. Sen voin
kuitenkin havaintojeni perusteella todeta, että Rovaniemen kaupunginkirjaston olisi
syytä kiinnittää enemmän huomiota mainostensa päivittämiseen ja ajankohtaisuuteen.

7.1.1

Mainosten ulkonäkö ja sisältö

Alla olevassa taulukossa 2 on esitelty, minkä tyylisiä ja kokoisia mainoksia huomasin asioidessani Rovaniemen kaupunginkirjastossa ja kuinka monta mainoksia oli.
Mainokset on asetettu taulukkoon koon mukaan suurimmasta pienimpään eli RollUP mainos oli suurin kirjastossa näkemäni mainos ja tarralaput olivat pienimpiä.
(Taulukko 2.) Mainosten kokoa oli välillä hyvin hankala arvioida, sillä suurin osa
mainoksista ei ollut mitään selkeää standardikokoa.
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Taulukko 2. Rovaniemen kaupunginkirjaston e-aineistomainokset jaoteltuina tyylin
ja koon mukaan.
Mainokset

Lukumäärä

Roll-UP ständi

1

A4:sta isompi juliste

10

A4-juliste

20

Televisio ruutu

3

Pienet julisteet

1

Jaettavat esitteet

1

Pienet tarralaput

10

Kirjastossa esillä ollut Roll-Up ständi oli selvästi kaikkein suurin mainoksista. Sen
jälkeen suurimpia olivat A4:sta isommat julisteet. Olen laskenut tähän mukaan kaikki
mainokset, jotka olivat jollain tavalla isompia kuin A4-julisteet. Esimerkiksi muutama
ePress-mainos oli leveydeltään pystysuuntaisen A4-kokoinen, mutta julisteet olivat
kuitenkin selkeästi pidempiä kuin tavallinen A4. (Taulukko 2.)
Kaikkein selkein mainoskoko oli tavallinen A4, kuten taulukosta 2 huomataan. Sen
kokoisia mainoksia, oli kirjastossa esillä eniten. Lähes puolet (43%) mainoksista oli
A4-kokoisia. (Taulukko 2.) Tätä osittain selittää se, että monet mainoksista olivat
selvästi itse tehtyjä ja tulostettuja mainoksia, joten A4 on siinä mielessä ollut helppo
valinta.
A4-julisteen jälkeen seuraavana taulukossa 2 on kohta televisioruutu, jonka olen
listannut pienemmäksi kuin A4. Tämä johtuu siitä, että vaikka itse televisioruutu olikin isompi kuin A4-julisteet niin ruudulla esillä olleet mainokset eivät kuitenkaan täyttäneet koko ruutua. Leveydeltään mainokset veivät vain puolet ruudusta ja pituudeltaan mainokset olivat todella lyhyitä tekstipätkiä. Eli verrattuna A4-kokoiseen julisteeseen televisioruudulla esillä olleet mainokset olivat selvästi pienempiä.
Taulukosta 2 nähdään hyvin selkeästi, että mainoksia löytyi kirjastosta useaa eri
kokoista. Erikokoiset mainokset toivat vaihtelua mainosten tyyleihin, kun kaikki mainokset eivät olleet tismalleen samankokoisia ja muotoisia. (Taulukko 2.) Mielestäni
vaihtelua olisi voinut olla hieman enemmänkin, koska mainosten koko oli myös yksi
merkittävä tekijä siinä, kuinka hyvin mainoksen huomasi. Kaikkein helpointa oli huomata iso Roll-UP-ständi ja myös A4:sta isommat julisteet huomasi melko hyvin,
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mutta niiden huomaamiseen vaikutti jonkun verran myös se mihin ja miten ne oli
sijoitettu kirjaston tiloihin. Myös televisioruudun huomasi helposti, mutta itse mainosten huomaaminen ruudulta oli hankalampaa, koska mainokset olivat melko pieniä eivätkä täyttäneet koko ruutua. Ruudulla oli samaan aikaa paljon muutakin, joten
yksittäisen mainoksen huomaaminen ei ollut helppoa. Uskon, että televisioruudulla
olleet mainokset olisikin ollut paljon helpompi huomata, kun ne olisivat olleet isompia
ja täyttäneet mielellään koko ruudun.

Taulukko 3. Rovaniemen kaupunginkirjaston e-aineistomainoksissa käytetyt visuaaliset keinot.
Mainos

Taustaväri

Muut värite-

Kirjojen/lehtien

Muut kuvat, lo-

(muu kuin

hosteet

kansikuvat

got ja kuviot

x

x

Teksti

valkoinen)
Ellibs 1. mainos

x

Ellibs 2. mainos

x

x

Naxos Spoken word

x

x

x

x

Library mainos
PressReader 1.
mainos
PressReader 2. mai-

x

x

x

x

nos
PressReader 3. mai-

x

x

nos
PressReader 4. mai-

x

x

x

x

x

nos
EPress 1. mainos

x

EPress 2. mainos

x

EPress 3. mainos

x

EPress 4. mainos

x

EPress 5. mainos

x

E-lehtipalvelut yhteis-

x

x

x
x

x

x

mainos
Ekirjasto 1. mainos

x

x

x

Ekirjasto 2. mainos

x

x

x

E-kirjasto 3. mainos

x

x

x

x
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Taulukossa 3 on esitetty, mitä visuaalisia keinoja e-aineistopalvelujen mainoksissa
on käytetty. Taulukkoon on listattu kaikki toisistaan ulkonäöllisesti ja mainostettavilta
aineistoiltaan eroavat mainokset, joita kirjastossa oli esillä 16 kappaletta. Ylempänä
nähtävästä taulukosta 1 kävi ilmi, että mainoksia oli kaiken kaikkiaan 46, joten monet mainoksista oli siis tehty samalla kaavalla kuin taulukossa 3 esitetyt mainokset
ja osa mainoksista oli myös toistensa kopioita. (Taulukko 1; Taulukko 3.)
Selvyyden vuoksi selvitän tähän vielä hieman tarkemmin, miten taulukossa 3 esitettyjen mainosten visuaaliset keinot ovat eri mainoksissa näkyneet. Mainosten tarkemmat selvitykset ovat samassa järjestyksessä kuin, miten ne on esitetty yllä olevassa taulukossa, jotta ne on helpompi yhdistää niitä koskeviin mainoksiin. (Taulukko 3.)
Yhtä mainosta lukuun ottamatta kaikissa muissa Rovaniemen kaupunginkirjastossa
esillä olleissa Ellibsin mainoksissa käytettiin taulukosta Ellibs 1. mainoksen kohdalta
löytyviä visuaalisia tehokeinoja. Mainoksissa oli aina viisi kirjan kansikuvaa ja sama
teksti, jossa mainostettiin uusia e-kirjoja ja neuvottiin lyhyesti, kuinka niitä pystyy
lukemaan. Sen lisäksi mainoksissa oli punainen QR-koodi, jonka lukemalla pääsi
Rovaniemen kaupunginkirjaston Ellibsin sivuille. Mainoksissa esillä olleet kansikuvat eivät kuitenkaan olleet joka mainoksessa samat, vaan mainoksista löytyi kuusi
erilaista viiden kirjan kansikuvan sarjaa. Eli mainoksista kuudessa oli esillä erilaiset
kirjojen kansikuvat ja lopuissa neljässä oli toistettu näitä samoja kansikuvia. (Taulukko 3.)
Ellibsin 2. mainoksessa käytettiin visuaalisena tehokeinona oranssia taustaväriä ja
tekstiä. Tekstissä mainostettiin uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja ja nimettiin muutamia
uusia kirjoja, joita Lapin kirjastojen valikoimasta löytyy. (Taulukko 3.)
Naxos Spoken Word Libraryn mainoksessa käytetyt visuaaliset tehokeinot olivat aivan samat kuin Ellibsin 2. mainoksessa. Eli siis oranssi taustaväri ja teksti. Tekstissä
mainostettiin, että Naxos Spoken Word Library tarjoaa englanninkielisiä äänikirjoja.
(Taulukko 3.)
PressReaderillä oli kokonaisuudessaan vain neljä mainosta, mutta ne kaikki olivat
erilaisia, joten siinä PressReader erottui muista e-aineistoista. Kaikkien muiden e-
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aineistojen kohdalla joista oli esillä useampia mainoksia, oli mainoksissa saman
toistoa eli sama mainos oli esillä useampaan kertaan. (Taulukko 3.)
PressReaderin 1. mainoksessa oli oranssi taustaväri ja tekstissä mainostettiin, että
palvelun kautta voi lukea lehtiä sekä kotona, että kirjastossa rajoittamattomasti.
PressReaderin 2. mainoksessa taas luki PressReaderin sijaan edelleen palvelun
entinen nimi PressDisplay. Mainoksessa oli kuva, jossa oli tiekoneen, tabletin ja
kahden puhelin näytöt ja näytöillä näkyi kuvia sanomalehtien kansista. Tehostevärinä mainoksessa oli käytetty tumman sinisiä palkkeja, joiden sisällä on tekstiä, jotka
mainostavat, että palvelua voi käyttää etänä missä vain. Tehostevärinä tässä mainoksessa oli käytetty myös vihreää, jolla sana Library on erotettu muusta tekstistä
ja vieressä on vielä kuvituskuvana vihreitä kuusia. (Taulukko 3.)
Kolmannessa PressReaderin mainoksessa oli myös hämäävästi edelleen palvelun
entinen nimi PressDisplay. Mainos koostui kahdeksan eri lehden kansikuvasta ja
lyhyestä tekstipätkästä, jossa kerrottiin, että palvelua voi käyttää kotona ja kirjastossa. (Taulukko 3.)
Neljännessä PressReader mainoksessa oli moniväriset raidalliset kehykset. Sama
monivärisyys näkyi muuallakin Lapin kirjastoissa esimerkiksi kirjastokortissa. Sen
lisäksi mainoksessa oli vihreällä PressReaderin vihreä puhekuplatyylinen tunnus.
Mainoksessa oli myös aika paljon tekstiä, jossa kerrottiin palvelusta ja miten palvelua voi käyttää. (Taulukko 3.)
EPressin ensimmäisessä mainoksessa visuaalisina tehokeinoina oli käytetty taustavärinä punaista ja valkoista eli mainoksen tausta oli puoliksi punainen ja puoliksi
valkoinen. Taustassa oli siis myös valkoista, mutta koska taustasta puolet oli punaista, luokittelin sen mainokseksi, jossa oli visuaalisena tehokeinona käytetty taustavärinä punaista. Kuvituksena mainoksessa oli suurennuslasi ja tekstissä mainostettiin palvelua ja mainittiin muutama esimerkki palvelusta löytyvistä sanomalehdistä. (Taulukko 3.)
EPressin toinen ja kolmas mainos olivat hyvin yksinkertaisia ja sisälsivät vain tekstiä
valkoisella pohjalla. Mainokset olivat melkein samanlaiset ja mainostivat sitä, että
jos jotakin lehteä ei löydy ilmestymispäivänä hyllystä sen voi lukea ePressistä. Toisessa mainoksessa samasta asiasta kerrottiin vain hieman pidemmin. (Taulukko 3.)
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Neljännessä ePressin mainoksessa oli kuvituskuvina tabletti ja mainoksen alalaidassa kuva, jossa näkyi osa tietokoneen näppäimistöä. Tämän lisäksi mainoksen
oikeassa yläkulmassa oli harmaalla kaaret ja toisen kaaren sisässä oli sininen pallo.
Mainoksessa mainostettiin ePress palvelua ja sen lisäksi siinä oli luettelo lehdistä,
joita palvelussa on. (Taulukko 3.)
Viidennessä ePress mainoksessa oli tehosteväreinä vaaleansiniset viivat, jotka kiersivät ja kehystivät koko mainoksen. Sen lisäksi mainoksessa oli myös kaksi oranssia
neliötä, kaksi punaista neliötä sekä vihreä ja keltainen neliö. Mainokset oli liimattu
lehtilukusalin lehtilaatikoihin ja mainoksen teksti kertoi, että laatikossa olevan lehden voi lukea myös e-lehtenä. (Taulukko 3.)
E-lehtipalveluiden yhteismainokset olivat melko pelkistettyjä ja väritehosteina niissä
toimivat samanlaiset moniväriset raidalliset kehykset kuin, mitä oli PressReaderin
4. mainoksessa. Sen lisäksi mainoksissa oli tekstiä, joka muistuttaa asiakkaita elehtipalveluista. Mainoksessa oli esillä myös molempien kirjaston tarjoamien e-lehtipalveluiden tunnukset. (Taulukko 3.)
Ensimmäisessä e-kirjasto mainoksessa oli käytetty sinistä taustaväriä ja siinä oli
kuvana tabletti, jonka näytöllä näkyi kirjasto. Mainoksesta löytyi myös ekirjasto-sivuston oman e-kirjain logo. Tekstillä mainoksessa viestittiin, että ekirjaston avulla
kirjasto on aina asiakkaan mukana. (Taulukko 3.)
Toisessa ekirjasto mainoksessa oli käytössä samat visuaaliset keinot kuin ensimmäisessä e-kirjaston yleismainoksessa. Mainos oli itse asiassa toiselta puolelta aivan samanlainen kuin ensimmäinen taulukossa esitetty ekirjasto mainos, mutta
taustavärinä oli sinisen sijaan oranssi. Tässä mainoksessa oli kuitenkin myös toinen
puoli, jonka taustaväri oli sininen ja kuvituksena oli älypuhelimen kuva, kirja ja nuotti
sekä ihmishahmo kuulokkeet päässä. Myös tästä mainoksesta löytyi ekirjaston
oman e-kirjain logo. (Taulukko 3.)
Kolmannessa ekirjasto mainoksessa taustavärinä oli myös oranssi ja kuvituskuva
oli sama kuin ensimmäisessä ekirjasto mainoksessa ja mainoksessa oli myös ekirjaston oma e-kirjain logo. Sen lisäksi mainoksessa oli kuuden eri kirjan kansikuvat,
koska mainoksessa mainostettiin erityisesti e-kirjoja. Mainoksessa mainostettiin,
Koko kansa -lukee kampanjaa ja kehotettiin tutustumaan e-kirjoihin.
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Taulukosta 3 nähdään hyvin, että mainoksissa oli käytetty erilaisia visuaalisia tehokeinoja eri lailla. Yhteistä kaikille mainoksille oli kuitenkin se, että kaikissa niissä oli
ainakin jonkun verran tekstiä. Joissakin mainoksissa tekstiä oli enemmän ja toisissa
vähemmän, mutta kaikissa sitä kuitenkin oli. Jotkin mainokset olivat hyvin pelkistettyjä ja toisissa oli käytetty useita visuaalisia tehokeinoja, jotta mainos saataisiin erottumaan. (Taulukko 3.)
Omien havaintojeni perusteella kaikkein parhaiten huomasin ne mainokset, joissa
mainoksessa oli käytetty jotain taustaväriä sen sijaan, että tausta oli vain valkoinen.
Minulle helpoimpia mainoksia huomata olivatkin ekirjaston sekä ePressin mainokset
joissa oli käytetty taustaväreinä oranssia, vaaleansinistä sekä punaista. Ne huomasin heti, kun niissä oli selkeä yksivärinen taustaväri mikä sai katseeni kiinnittymään
niihin. Myös mainokset joissa oli käytetty kirjojen tai lehtien kansikuvia tai muuta
selkeää kuvitusta, oli melko helppo huomata. Nekään eivät kuitenkaan vetäneet katsetta samalla lailla itseensä kuin ne mainokset joissa oli selkeä yksivärinen tausta.
Varsinkin ilmoitustauluilla olleet kuvalliset mainokset saattoivat helposti hukkua muiden mainosten sekaan enkä ole ollenkaan varma olisinko huomannut niitä, jos en
olisi ollut niitä aktiivisesti havainnoimassa. Kaikkein vaikeinta oli huomata mainoksia, joissa oli pelkästään tekstiä valkoisella pohjalla. Niissä, kun ei ollut mitään mikä
olisi vetänyt katseen niihin ja niitä en melko varmasti olisi huomannut, jos olisin ollut
tavallinen kirjaston asiakas.
Rovaniemen kaupunginkirjaston e-palvelumainoksissa oli minusta lopulta käytetty
aika vähän värejä, jotka olisivat auttaneet mainosten huomaamisessa. Monissa
mainoksissa oli toki käytetty jonkinlaisia värejä, mutta pienet kuvat ja väriyksityiskohdat eivät minusta riittäneet siihen, että mainokset olisivat erottuneet edukseen.
Visuaaliset tekijät eivät toki ole ainoa asia, joka auttaa mainosta erottumaan ja kuten
yllä jo mainitsinkin koko vaikuttaa myös siihen kuinka hyvin mainokset huomaa. Rovaniemen kaupunginkirjastossa oli kuitenkin niin, että ne isoimmat mainokset, jotka
oli helpointa havaita, olivat pitkälti myös niitä mainoksia, joissa oli käytetty muuta
kuin valkoista taustaväriä, mikä auttoi niiden huomaamisessa. Eli näissä mainoksissa oli etuna useampikin tekijä, joka auttoi mainosten huomaamisessa. Useamman tekijän yhdistelmä auttaa siinä, että mainos huomataan helpommin. Kaikkien
mainosten kohdalla ei kuitenkaan havaintojeni perusteella tarvitse olla käytössä
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useata eri keinoa, jolla pyritään varmistamaan se, että mainos huomataan. Jo yksi
hyvin ja tehokkaasti käytetty keino voi riittää siihen, että mainos huomataan. Rovaniemen pääkirjastossa monien mainosten kohdalla ei minusta oltu kuitenkaan käytetty edes sitä yhtä tehokeinoa tarpeeksi tehokkaasti ja tämän perusteella monet
mainokset saattavatkin jäädä kirjaston asiakkailta huomaamatta.

7.1.2

Mainosten sijainti

Taulukosta 4 nähdään, miten eri e-aineistojen mainoksia oli sijoitettu kirjastoon.
Olen tähän taulukkoon yhdistänyt ekirjasto mainokset ja e-lehtipalveluiden yhteismainokset yleismainokset otsikon alle. Taulukosta nähdään, että mainoksia oli sijoitettu melko hyvin eri puolille kirjastoa, ainoastaan Musiikkikirjastossa ja Lappi-osastolla sekä Lapponica-salissa ei ollut yhtään e-aineistomainosta. (Taulukko 4.)

Taulukko 4. Rovaniemen kaupunginkirjaston e-aineistomainosten sijainnit.
Sijainti

Ellibs

Naxos

ePress

Spoken

PressRea-

Yleismainok-

der

set

3

2

Yhteensä

Word
1

8

Aikuistenosasto

2

Lastenosasto

2

2

Nuortenkirjasto

2

2

OMA
Lehtisali Aino

1

2

Lehtisali Elissa

1

21

3

3

25

0

Lappi osasto,
Lapponica-Sali

0

Musiikkikirjasto

Aulatilat

3

1

1

1

6
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Mainoksia oltiin sijoiteltu eri osastoille pitkälti sen mukaan, mitä aineistoja niissä
mainostettiin eli sijoituspaikkoja oli selvästi mietitty ainakin jonkin verran eikä mainoksia oltu vain lätkitty, minne sattuu. Lastenosaston ja nuortenkirjaston mainokset
olivat molemmat suunnattu lapsille ja nuorille. Aikuistenosaston mainoksissa taas
oli aikuisille suunnattuja aineistoja ja lehtisalien mainoksissa mainostettiin pääasiassa e-lehtipalveluita.
Hieman erikoista oli kuitenkin se, että kuten taulukosta 4 nähdään: ePress mainoksia oli molemmissa lehtisaleissa ja niiden lisäksi Elissassa oli kaksi yleistä e-lehtipalvelumainosta, jotka mainostivat molempia e-lehtipalveluita. Sen sijaan PressReader-palvelun mainoksia ei ollut tämän lisäksi ollenkaan sijoitettu kumpaankaan
lehtisaliin. (Taulukko 4.) Palveluiden erona on toki se, että PressReader-palvelua
voi käyttää sekä kirjastossa, että etänä omalta laitteelta, kun taas ePress-palvelu on
käytettävissä ainoastaan kirjaston tiloissa (E-aineistot, [viitattu 21.9.2018]). Näin ollen on minusta hyvin selkeää, että ePress-palvelua pyritään mainostamaan tehokkaasti lehtisaleissa, joissa on tietokoneita, joilla palvelua voi käyttää. PressReaderiä
taas voi hyvinkin mainostaa myös muilla osastoilla, koska palvelua voi käyttää kotonakin. Tämä ei kuitenkaan kokonaan selitä sitä, miksi PressReader-palvelun omia
mainoksia ei ole ollenkaan sijoitettu kirjaston lehtisaleihin, mikä olisi minusta kuitenkin myös hyvin looginen paikka tämän palvelun mainoksille.
Mainokset oli yleisesti sijoitettu kaikilla osastoilla niin, että ne olivat hyvin näkyvillä.
Ne oli myös asetettu melko hyvin juuri silmän korkeudelle, jotta ne olisi helppo havaita. Tästä huolimatta joitain mainoksia oli silti hankala huomata.
Aikuistenosastolla yksi ilmoitustaululla ollut PressReader mainos oli lähes kokonaan
esitelehtitelineen takana piilossa, mikä luonnollisesti aiheutti sen, että mainosta ei
kauempaa huomannut ollenkaan, kun näki vain esitelehtiset. Mainoksen huomasi
vasta, kun meni ihan ilmoitustaulun eteen ja tarkoituksella katsoi, mitä kaikkea ilmoitustaululla oli.
Lehtisali Ainossa yksi ePress mainos oli asetettu lehtisalin palvelutiskille ja mainoksen kyllä huomasi hyvin, jos meni tiskille, mutta muuten mainos jää helposti huomaamatta. Kirjaston takaosassa olevassa aulatilassa sijaitseva Ellibs mainos oli
muuten oikein hyvin näkyvillä, mutta koska aula sijaitsee kirjaston takana, on hyvin
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mahdollista, että asiakas ei koskaan edes kulje siitä ohi, jolloin mainos jää kokonaan
huomaamatta. Myös aivan etuoven vieressä olevalla ilmoitustaululla oli Ellibs mainos, jonka huomasin vasta, kun olin lähdössä pois kirjastosta. Mainos oli periaatteessa ihan hyvällä näkyvällä paikalla, mutta siitä kulkee helposti ohi huomaamatta
koko mainosta.
Etuoven aulatilassa sijaitseva sähköinen mainostaulu voi myös olla mainostuksen
kannalta hieman hankala. Taulu itsessään oli taas oikein hyvässä paikassa ja sen
huomaa helposti, mutta taululla olevat mainokset ovat aika pieniä, sillä ne eivät täytä
koko taulua ja kaikki mainokset eivät mahdu taululle yhtä aikaa, joten mainokset
liikkuvat. Kun saavuin itse Rovaniemen kaupunginkirjastoon, huomasin mainostaulun heti ja bongasin siitä saman tien Ellibsin mainoksen. En kuitenkaan silloin huomannut, että tuolla samalla taululla oli mainokset myös Naxos Spoken Wordistä
sekä PressReaderistä, koska ne eivät näkyneet taululla samaan aikaan tuon Ellibsin
mainoksen kanssa. Huomasin nuo kaksi muuta mainosta vasta myöhemmin, kun
pysähdyin uudestaan katsomaan taulua ja tarkoituksella jäin katsomaan mitä kaikkea taulussa oli. Taulussa on samaan aikaan monta mainosta ja sitten taulu vielä
liikkuu ja paljastaa lisää mainoksia, joten kaikkien mainosten huomaaminen taululta
on vaikeaa, jos ei pysähdy taulun eteen katsomaan tarkemmin, mitä kaikkea taululla
oikein mainostetaan.
Huomasin, että vaikka mainokset oli toisaalta sijoitettu ihan hyvälle korkeudelle ja
ihan hyvälle paikalle niin varsinkin ilmoitustauluilla olevien mainosten kohdalla vaativat mainokset yleensä sitä, että asiakas pysähtyy katsomaan ilmoitustaulua. Ilmoitustauluilla oli usein niin paljon kaikkia muitakin mainoksia ja ilmoituksia, että e-aineistomainokset hukkuivat niiden joukkoon, jos niitä ei oikeasti pysähdy katsomaan.
Näiden mainosten kohdalla mieleeni nousikin, että mainoksissa olisi pitänyt käyttää
paremmin erilaisia visuaalisia tehokeinoja, jotta ne olisivat erottuneet muiden mainosten massasta tai sitten niille olisi syytä miettiä parempi sijoituspaikka.
Mainosten kohdalla on todella tärkeä miettiä sitä, miten ja minne ne sijoittaa. Rovaniemen kaupunginkirjastossa tekemäni havainnot vain vahvistivat tätä ajatusta. Ei
riitä, että mainokset vain laitetaan melko hyvälle paikalle, josta ne on mahdollisesti
helppo huomata. Tämä ei toimi varsinkaan silloin, jos ei lisäksi ole mietitty muita
keinoja, joilla mainokset huomattaisiin paremmin.
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Rovaniemen kaupunginkirjastosta löytyi kuitenkin myös muutamia oikein hyvin sijoitettuja mainoksia. Yksi hyvä esimerkki mainosten onnistuneesta sijoittelusta olivat
ePressin pienet tarramainokset, jotka oli asetettu lehtienlukusalin lehtikaappien
oveen. Ne huomataan varmasti, kun asiakas avaa lehtikaapin oven ottaakseen
sieltä lehden itselleen. Näitä mainoksia eivät toki varmasti huomaa kaikki kirjaston
asiakkaat, mutta lehtien lukijat huomaavat ja heillehän e-lehtipalvelut on hyvä suunnatakin.
Rovaniemen kirjastossa nämä ePressin tarrat olivat ainoa mainos, joka oli asetettu
tällä tavalla painetun aineiston yhteyteen. Minusta painettua aineistoa voisi kuitenkin näin hyödyntää enemmänkin e-aineistomainonnassa. Painetut aineistot näkyvät
kirjaston tiloissa ja, kun e-aineistomainoksen asettaa näin painetun aineiston oheen
voi mainos olla paljon helpompi huomata ja se tekee e-aineistosta konkreettisemman. Mielestäni tätä taktiikkaa voisi e-lehtien lisäksi käyttää esimerkiksi e-kirjojen
mainonnassa. Rovaniemen kirjastossa kaikki Ellibsin mainokset olivat joko pöydillä,
seinillä tai kirjahyllyjen päissä, mutta yhtäkään niistä ei oltu sijoitettu hyllyihin painettujen kirjojen lomaan. Aikuisten osastolla kiertäessäni ehdinkin kiertää kaikki hyllyt
ja hyllyvälit ennen kuin huomasin ensimmäisen Ellibsin mainoksen ja mieleeni nousi
kysymys, että miksi osaa mainoksista ei oltu sijoitettu hyllyyn painetun aineiston
vierelle. Näin mainokset huomaisi samalla, kun katselee hyllyssä olevaa valikoimaa.

7.1.3

Asiakkaiden opastus

Rovaniemen kaupunginkirjastossa kävin esittämässä haamuasiointiin liittyvät kysymykset aikuistenosaston asiakaspalvelutiskillä. Ensin kysyin, että löytyykö Rovaniemen e-kirja valikoimasta Enni Mustosen Syrjästäkatsojan tarinoita -sarjan kirjoja.
Minua palvellut työntekijä alkoi kuitenkin etsiä minulle vain sarjan uusinta teosta,
vaikka yritin tarkentaa, että olin kiinnostunut sarjan kaikista kirjoista. Kirjaston työntekijä haki minulle kuitenkin lopulta vain sarjan uusinta kirjaa eli Taitelijan vaimoa ja
totesi ettei sitä näytä vielä löytyvän valikoimasta, mutta todennäköisesti se kuitenkin
lisätään sinne pian. Hyväksyin tämän vastauksen, mutta tajusin vasta hieman myöhemmin, että kirjastossa olleissa Ellibsin mainoksissa, joissa mainostettiin kirjaston
uusia e-kirjoja, oli kuitenkin kuva juuri tuosta kyseisestä Taiteilijan vaimo -kirjasta.
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Aloin ihmetellä, että oliko mainos harhaanjohtava vai eikö työntekijä vain jostain
syystä ollut löytänyt kirjaa. Tarkistin asian itse Rovaniemen Ellibsistä ja totesin, että
kyllä kirja löytyi valikoimasta ja se oli lisätty sinne jo aiemmin keväällä eli jostain
syystä työntekijä ei vain hakiessaan ollut löytänyt sitä.
Huolimatta siitä, että sain ensimmäiseen kysymykseeni vastaukseksi, että työntekijä
ei löydä kyseistä kirjaa jatkoin kuitenkin suunnitelmani mukaisesti ja kysyin seuraavaksi, että miten e-kirjoja voi lukea ja lainata. Kirjaston työntekijä oli heti valmis neuvomaan minua ja vei minut asiakaskoneen luokse, jossa hän ensin näytti minulle
mistä löydän Rovaniemen kaupunginkirjaston Ellibs-sivut. Samalla hän näytti minulle, kuinka voin itse hakea sivuilta minua kiinnostavia teoksia. Sen lisäksi työntekijä kertoi, että valikoimasta löytyy sekä e-kirjoja, että e-äänikirjoja. Hän myös
opasti, että e-äänikirjoja voi kuunnella vain selaimessa, jolloin tarvitaan internetyhteys ja, että e-kirjoja voi lukea joko selaimessa tai ladata ne omalle tietokoneelle,
puhelimelle tai tabletille, jolloin niitä voi lukea ilman internetyhteyttä.
Kirjaston työntekijä ei kuitenkaan näyttänyt kuinka Ellibsiin kirjaudutaan, eikä hän
maininnut ollenkaan, että jos haluan ladata teoksia omalle koneelleni minun pitää
luoda itselleni Adobe-tunnus. Hän ei myöskään maininnut mitään siitä, että puhelimelle tai tabletille ladattaessa tarvitsen siihen myös oman sovelluksen. Työntekijä
näytti minulle kyllä mistä Ellibsistä löytyy ohjeet tähän kaikkeen ja korosti, että ohjeet
ovat hyvät ja selkeät ja, että niitä seuraamalla pääsen varmasti alkuun.
Ensimmäiseen kysymykseeni en siis saanut Rovaniemellä kauhean hyvää vastausta, kun työntekijä etsi minulle vain yhtä kirjaa, kun halusin tietää laajemmin, että
löytyykö koko sarjaa. Lisäksi hän ei löytänyt minulle edes sitä kirjaa jota hän alkoi
etsiä.
Jatkokysymykseeni sain hieman paremman vastauksen, mutta kieltämättä itse
opastus jäi vähän suppeaksi. Mielestäni oli todella hyvä, että työntekijä vei minut
heti tietokoneelle, jossa hän pystyi näyttämään minulle, että mistä löydän ensin Ellibsin-sivut. Näin sain käsityksen siitä miltä sivut näyttävät ja mitä sivuilta löytyy.
Hyvää oli myös se, että työntekijä kertoi minulle millä laitteilla voin Ellibsiä käyttää
ja, että palvelusta löytyy e-kirjoja sekä e-äänikirjoja, joita voi lukea ja kuunnella selaimessa ja, että e-kirjoja voin myös ladata omalle laitteelleni. Näillä ohjeilla olisin
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varmasti päässyt edes jollain lailla alkuun, jos e-kirjat olisivat olleet minulle ennestään täysin tuntemattomia.
Olisin todennäköisesti pystynyt ainakin kuuntelemaan ja lukemaan teoksia selaimessa, vaikka minulle ei näytettykään miten kirjautuminen Ellibsiin tapahtuu.
Tämä olisi ollut hyvä näyttää eikä se olisi vaatinut paljoa. Oli myös hyvä, että minulle
näytettiin mistä löydän tarvittaessa ohjeita, kuinka toimia. Olisin kuitenkin toivonut,
että työntekijä olisi vielä opastanut hieman tarkemmin, että miten minun tulisi toimia,
jos haluan ladata teoksia omalle koneelleni, sillä se on jo hankalampaa kuin selaimesta lukeminen. Varsinkin ensimmäisellä kertaa, kun pitää ehkä ensin tehdä
Adobe-tili ja vielä ladata sovelluskaupasta lukemiseen tarvittava sovellus. Uskon,
että tämä on varmasti yksi niistä asioista, joissa asiakkaat tarvitsisivat eniten opastusta, sillä tämä on ensimmäisellä kerralla hieman haastavaa ja uskoisin, että monet
kuitenkin haluavat pystyä lataamaan teoksia omalle laitteelleen, jolloin niiden lukemiseen ei tarvita internetyhteyttä.
Tämä osio ei siis mennyt Rovaniemen osalta kovin hyvin. Positiivista oli, että työntekijä oli valmis auttamaan ja neuvomaan minua eikä minulle tullut sellainen tunne,
että hän haluaisi vain päästä minusta äkkiä eroon. Hän kyllä opasti minua, mutta
opastus oli lopulta ehkä vähän turhan suppea.

7.2 Tampereen pääkirjasto Metso
Kuten Rovaniemen kaupunginkirjastoon tekemässäni haamuasioinnissa havainnoin, myös Tampereen pääkirjasto Metsoon tekemässäni haamuasioinnissa kuinka
opinnäytetyön luvussa 5.2. esiteltyjä e-aineistoja sekä luvussa 4. esiteltyä ekirjastoverkkosivustoa oli mainostettu pääkirjasto Metson tiloissa. Näiden aineistojen lisäksi
huomasin Metsossa kuitenkin yhden aineiston, josta en ollut löytänyt mainintaa työni
teoriaosaa tehdessä, minkä takia tätä palvelua ei esitelty luvussa 5.2. Tämä luultavasti johtui siitä, että palvelu on tarjolla kirjastossa vain hetken aikaa. Katsoin kuitenkin, että palvelu ehdottomasti kuului mukaan havainnoitaviin e-aineistoihin, joten
palvelu on mukana haamuasioinnin tuloksissa.
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Tämä palvelu on AVA eli Video on demand -palvelu, joka on Euroopan unionin rahoittama projekti, jossa Tampereen elokuvajuhlat, Tampereen kaupunginkirjasto ja
Ylöjärven kaupunginkirjasto ovat mukana. Palvelulla voi katsoa valikoituja yli 16vuotiaille tarkoitettuja elokuvia joko kirjastojen katselupisteillä tai palvelun nettisivulla, johon kirjaudutaan kirjastokortilla. Valikoimassa on mukana 51 elokuvaa, jotka
Tampereen elokuvajuhlat on koonnut kansainvälisestä ja kotimaisesta kilpailusta ja
ne ovat katsottavissa verkkopalvelussa 31.12.2018 asti. (Tampereen kaupunginkirjasto mukana AVA-elokuvaprojektissa 2018.)

Taulukko 5. Tampereen pääkirjasto Metson e-aineistomainosten lukumäärät.
Aineistot

Painetut mainokset

Ellibs

12

Sähköiset mainokset
7

Naxos Spoken Word Library
Naxos Music Library

1

Naxos Music Jazz Library
Naxos World Music Library
Naxos Video Library
Rockway

2

AVA

6

eMagz

3

ePress

2

4

PressReader (ent. PressDisplay)
E-lehtipalvelut

1

Ekirjasto

3

E-aineistot
Yhteensä

5

5
51
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Taulukossa 5 on esitelty kaikki e-aineistopalvelujen mainokset, jotka havaitsin vieraillessani Tampereen pääkirjasto Metsossa. Kuten Rovaniemen kaupunginkirjastossakin, myös Tampereen pääkirjasto Metsossa oli valtakunnallisia ekirjasto mainoksia, jotka olen laskenut erikseen. Sen lisäksi kirjastossa oli myös yleisiä e-aineistomainoksia, joissa ei keskitytty mihinkään yhteen tiettyyn e-aineistopalveluun,
vaan ne mainostivat kirjaston tarjoamia palveluja yleisesti, joten olen taulukossa 5
erottanut nekin omaksi kategoriakseen. Kirjastossa oli esillä myös muutamia e-lehtipalvelu mainoksia, joissa mainostettiin yhdessä kaikkia kolmea e-lehtipalvelua.
(Taulukko 5.)
Yllä olevasta taulukosta käy selkeästi ilmi, että kaiken kaikkiaan havaitsin Tampereen pääkirjasto Metsossa 51 e-aineistoihin liittyvää mainosta. Niistä 24 oli sähköisiä mainoksia ja 27 painettuja mainoksia. (Taulukko 5.) Painetuista mainoksista viisi
oli jaettavia mainoksia, joita asiakkaat saivat ottaa kirjastosta mukaansa. Kuten Rovaniemen kaupunginkirjaston kohdalla, olen myös Tampereen kaupunginkirjaston
kohdalla laskenut kaikki havaitsemani mainokset erikseen, vaikka osa mainoksista
olikin toistensa kopioita.
Rovaniemen kaupunginkirjastossa havaitsin kaiken kaikkia 46 e-aineistopalvelumainosta ja totesin, että se oli mielestäni oikein hyvä määrä. Tampereen kaupunginkirjastossa tekemäni havainnot vahvistavat tätä ajatusta. Tampereella mainoksia
oli hieman enemmän kuin Rovaniemellä, mutta tämä voi osittain selittyä sillä, että
Tampereella e-aineistopalveluita on tarjolla muutama enemmän kuin Rovaniemellä.
(Taulukko 1; Taulukko 5.)
Tampereen kaupunginkirjastossa oli esillä eniten mainoksia Ellibs-palvelusta ja
muuten mainosten määrät ovat jakaantuneet hieman tasaisemmin kuin, mitä Rovaniemellä. Kuten taulukosta 5 kuitenkin nähdään, myöskään Tampereella ei ollut
esillä omia mainoksia kaikista Naxoksen-palveluista. Tampereella ainoa Naxos-palvelu, josta oli esillä yksi mainos, oli Naxos Music Library. (Taulukko 5.) Naxoksenpalvelut olivat kuitenkin esillä kolmessa yleisessä e-aineistomainoksessa, joissa
mainostettiin yleisesti kaikkia kirjastossa tarjolla olevia e-aineistopalveluita. Tampereen kaupunginkirjastossa olleista mainoksista löytyi siis kuitenkin myös maininnat
Naxos-palveluista toisin kuin Rovaniemellä, jossa Naxoksen-musiikkipalveluista ei
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ollut mitään mainintaa missään mainoksissa. Tampereen kaupunginkirjaston tiloissa olleista e-aineiston mainoksista löytyi siis vähintään muiden e-palveluiden
kanssa yhteisenä mainoksena mainokset kaikista kirjaston asiakkailleen tarjoamista
palveluista.

7.2.1

Mainosten ulkonäkö ja sisältö

Alla olevassa taulukossa on esitetty Tampereen pääkirjasto Metsossa havaitsemani
mainokset tyylin ja koon mukaan suurimmasta pienimpään (Taulukko 6). Kuten Rovaniemen mainostenkin kohdalla, myös Tampereen pääkirjastossa havaitsemiani
mainosten kokoja oli välillä hieman haastava arvioida, koska osa mainoksista oli niin
erikoisia eivätkä ne olleet millään tavalla mitään selvää standardikokoa.

Taulukko 6. Tampereen pääkirjasto Metson e-aineistomainokset jaoteltuna tyylin ja
koon mukaan.
Mainokset

Lukumäärä

Roll-UP ständi

1

Iso sähkötaulu

14

Pöytä + tabletti

1

Lippu + tabletti

3

Lippu

1

Tietokoneen näyttö

5

A3-juliste

6

A4-juliste

8

A5-juliste/lehtinen

4

A6-juliste

7

Pieni esite

1

Taulukosta 6 nähdään, että samoin kuin Rovaniemen kaupunginkirjastossa myös
Tampereen pääkirjastossa suurin mainos oli Roll-UP ständi. Tampereen pääkirjastossa oli kuitenkin enemmän erilaisia ja erikokoisia mainoksia kuin Rovaniemellä,
mikä toi mukavaa vaihtelua mainostamiseen. Osassa mainoksista oli myös selvästi
käytetty luovuutta ja ne erottuivat selvästi edukseen muiden mainosten joukosta.
Kuten taulukosta nähdään, oli kirjastossa esillä yksi mainos, jossa mainoksena oltiin
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perinteisen julisteen sijaan käytetty pöytää ja tablettia. Erikoisempia ja helposti huomattavia mainoksia olivat myös kolme mainosta, joissa omalla jalustalla seisovan
tabletin yhteyteen oli liitetty kohtalaisen iso lippu, joka veti katseen puoleensa. (Taulukko 6.)
Tampereella olikin selvästi panostettu mainosten kokoon ja mainoksista yli puolet
eli 60% oli isompia kuin A4-juliste, kun vastaavasti Rovaniemellä oli eniten juuri 4A
kokoisia julisteita ja vain muutamia sitä isompia julisteita. Taulukosta 6 selviää, että
Tampereella oli myös pieniä mainoksia, joista kaikki A5-julisteet/lehtiset sekä kaikkein pienin esite olivat sellaisia, joita asiakkaat pystyivät ottamaan kirjastosta mukaansa. (Taulukko 6.)
Tampereella monet mainokset olikin helppo huomata, koska ne olivat niin isoja ja
joidenkin mainosten kohdalla koon lisäksi myös niiden erilaisuus sai huomion kiinnittymään niihin. Tampereella mainostuksessa käytetyt sähkötaulut toimivat myös
huomattavasti paremmin kuin Rovaniemen hieman vastaava televisioruutu. Tämä
johtui siitä, että sähkötaulut olivat vielä isompia kuin Rovaniemen televisioruutu ja
tauluilla oli aina vain yksi mainos kerrallaan. Mainos myös täytti koko taulun eikä
taululla näin ollen ollut mitään muuta viemässä huomiota pois esillä olevasta mainoksesta. Muutenkin Tampereen pääkirjastossa oli tehty monipuolisempi ratkaisuja
mainostuksen suhteen kuin Rovaniemen kaupunginkirjastossa.
Alla olevasta taulukosta 7 käy ilmi minkälaisia visuaalisia tehokeinoja eri e-aineistopalveluita mainostavissa mainoksissa oli käytetty. Taulukosta nähdään, että Tampereen kaupunginkirjastossa oli 21 toisistaan visuaalisesti eroavaa mainosta. Ylempänä olevasta taulukosta 5 kävi ilmi, että kaiken kaikkiaan havaitsin Tampereen
pääkirjasto Metsossa 51 mainosta eli loput 30 mainosta olivat taulukossa 7 esiteltyjen mainosten kanssa samalla kaavalla tehtyjä mainoksia sekä kopioita samoista
mainoksista. (Taulukko 5; Taulukko 7.)
Tampereella oli jonkun verran enemmän näitä toisistaan visuaalisesti eroavia mainoksia kuin Rovaniemellä, mutta molemmissa kirjastoissa näkyy se, että mainoksissa toistetaan paljon samoja kaavoja tai, että otetaan suoraan yhdestä mainoksesta useampia kopioita. Tämä on tietysti helpompaa kuin, että jokainen mainos
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tehtäisiin ja suunniteltaisiin yksitellen, jotta ne olisivat kaikki erilaisia. Eikä se välttämättä haittaa tai tarkoita sitä, että mainokset olisivat huonoja, kunhan mainosten
väliltä löytyy jonkun verran vaihtelua ja mainoksia muistetaan uusia ainakin silloin
tällöin. Sillä jos kirjastossa on esillä samat mainokset vuodesta toiseen, niin niihin
turtuu eikä niillä ole enää mitään vaikutusta. Sama pätee siihenkin, jos aivan kaikki
mainokset on tehty saman kaavan mukaan. Kirjastoissa näkemäni perusteella sanoisinkin, että vaihtelu ja yllättävät ratkaisut ovat yksi parhaimmista mainonta ja
markkinointikeinoista.
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Taulukko 7. Tampereen pääkirjasto Metson e-aineistomainoksissa käytetyt visuaaliset tehokeinot
Mainos

Taustaväri

Muut väri-

Kirjo-

Muut kuvat,

Teksti

Teksti

(muu kuin

tehosteet

jen/lehtien-

kuviot ja lo-

(suom.)

(engl.)

kansikuvat

got

valkoinen)
AVA 1.

x

x

x

AVA 2.

x

x

x

AVA 3.

x

Ellibs 1.
Ellibs 2.

x
x

x

x

x

x

x

x

Ellibs 3.

x

x

x

x

Ellibs 4.

x

x

x

x

x

x

Ellibs 5.
Naxos Mu-

x

x

x

sic Library
Rockway 1.
Rockway 2.

x

x

x

x

x

EMagz

x

x

x

EPress

x

x

x

E-lehtipal-

x

x

x

x

velut 1.
E-lehtipal-

x

x

x

velut 2.
E-aineisto

x
x

x

x

x

x

E-aineisto

x

E-aineisto

x

x

Ekirjasto 1.

x

x

x

Ekirjasto 2.

x

x

x

Ekirjasto 3.

x

x

x

Selvyyden vuoksi avaan tähän vielä tarkemmin, miten mainoksissa käytetyt visuaaliset tehokeinot olivat esillä eri mainoksissa. Mainokset on esitelty samassa järjestyksessä kuin, missä ne ovat yllä olevassa taulukossa yllä olevassa taulukossa.
(Taulukko 7.)
AVA-palvelun mainoksista suurin osa oli kopioita AVA 1. mainoksista. Ne olivat
muuten täysin samanlaisia, mutta niitä oli erikokoisia. Mainoksessa oli taustavärinä
käytetty oranssia ja keltaista väriä liukuvärjäyksen tapaan niin, että mainoksen kes-
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kustassa oli keltaista väriä, joka tummui oranssiksi mainoksen reunoja kohti mentäessä. Mainoksessa oli kuvituksena pätkä filmirullaa ja sen lisäksi mainoksessa oli
AVA-palvelun oma logo. Mainoksessa oli myös Tampereen elokuvajuhlien, Ylöjärven sekä Tampereen kaupunginkirjaston tunnukset sekä Euroopan unionin lippu.
Mainoksen tekstissä kerrottiin AVA-projektista ja kuinka palvelussa olevia elokuvia
pääsee katsomaan. (Taulukko 7.)
AVA 2. mainokset oli tehty tummanvihreälle pohjalle ja myös niistä löytyi ohjeet
AVA-elokuvakirjaston käyttöön sekä AVAn oma logo. AVAn 3. mainos oli muuten
täysin samanlainen kuin AVA 2. mainokset, mutta siinä ei ollut ollenkaan AVAn logoa. (Taulukko 7.)
Ensimmäinen Ellibsin mainos oli suomenkielinen ohjelehtinen, jossa neuvottiin
kuinka palvelua voi käyttää. Mainoksessa oli käytetty vihreää väriä tekstinotsikoissa
ja sen lisäksi mainoksessa oli Tampereen kaupunginkirjaston tunnus sekä ekirjaston e-kirjain logo oranssilla pohjalla. (Taulukko 7.)
Ellibsin 2. mainoksessa oli mustalla pohjalla yhden kirjan kansikuva. Sen lisäksi
mainoksessa oli ekirjaston e-kirjain logo. Mainoksessa oli oranssilla värillä myös
PIKI-kirjastojen Ellibsin verkko-osoite, josta mainostettava teos oli löydettävissä.
Näitä mainoksia oli kirjastossa esillä seitsemän ja niissä oli kaikissa eri kirjojen kansikuva. (Taulukko 7.)
Kolmannessa Ellibs mainoksessa oli neljän tai kuuden kirjan kansikuvat ja niiden
yläpuolella oli tekstinä mistä aineistosta oli kyse. Mainoksia oli novelleista, uusista
kaunokirjoista, uusista tietokirjoista sekä uusista äänikirjoista. Mainos oli kehystetty
oransseilla kehyksillä ja siitä löytyi myös ekirjaston e-kirjain logo. Mainoksessa oli
lisäksi hyvin lyhyt teksti, jossa kehotettiin tutustumaan kirjaston e-kirjakokoelmaan
ja alta löytyi PIKI-kirjastojen Ellibsin verkko-osoite. Näitä mainoksia kirjastossa oli
kaiken kaikkiaan viisi ja niissä oli yhtä lukuun ottamatta oma aihealue ja siihen liittyvien kirjojen kansikuvia ja myös siinä jossa ei ollut omaa aihealuetta oli omat kansikuvansa, joten vaikka nämä mainokset oli tehty samalla kaavalla ne eivät olleet toistensa täydellisiä kopioita. (Taulukko 7.)
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Ellibsin 4. mainoksessa mainostettiin, että Lonely Planet -matkaoppaita löytyy myös
e-kirjoina. Mainoksessa oli yhden matkaoppaan kansikuva. Sen lisäksi mainoksen
alalaidassa oli paksu oranssi palkki ja ekirjaston e-kirja logo. (Taulukko 7.)
Viidennessä Ellibsin mainoksessa mainostettiin e-äänikirjoja. Mainoksessa oli pino
kirjoja ja niiden päällä oli kuulokkeet ja tekstissä mainostettiin, että kotimaisia kirjoja
voi kuunnella myös verkossa. (Taulukko 7.)
Naxos Music Library mainoksessa oli Naxoksen oman logon lisäksi useita sen yhteistyökumppaneiden logoja. Osa mainoksen tekstistä oli tehty sinisellä ja tekstissä
kerrottiin lyhyesti, että Naxos on kaikkein kattavin klassisen musiikin kokoelma ja,
että se on saatavilla netistä. (Taulukko 7.)
Rockway-palvelun 1. mainoksessa kerrottiin palvelusta ja miten palvelu toimii. Mainoksessa oli kuvituksena käytetty kuvaa, jossa näkyivät osittain sähköiset kosketinsoittimet ja soittajan kädet. Rockway-palvelun 2. mainos oli tehty tummalle taustalle
ja siinä oli hieman lyhyemmin esitelty Rockway-palvelua kuin 1. mainoksessa. Lisäksi tässä mainoksessa oli kuvitus kuvana nuori nainen soittamassa sähkökitaraa.
(Taulukko 7.)
EMagz-palvelua mainostavissa mainoksissa oli kuvia useista eri lehtien kansikuvista. Sen lisäksi mainostekstinotsikko ja palvelun osoite oli laitettu mainokseen punaisella värillä ja tekstissä mainostettiin, että palvelua voi käyttää kirjaston koneella
tai omalla laitteella kirjaston langattomaan verkkoon kirjautuneena. Emagzin mainokset olivat muuten kaikki samanlaisia, mutta yksi mainos oli kooltaan muita pienempi. EPressin mainos oli tehty samalla kaavalla kuin EMagz-palvelun mainoskin.
Erona oli vain se, että mainoksissa käytetyt lehtien kansikuvat olivat erilaiset. (Taulukko 7.)
E-lehtipalvelun ensimmäisessä mainoksessa oli lyhyesti kerrottu kirjaston kaikista
e-lehtipalveluista sekä suomeksi, että englanniksi. Ensimmäisen Ellibsin mainoksen
tapaan myös tässä e-lehtipalvelujen mainoksessa oli käytetty vihreää väriä tekstien
otsikoissa. Sen lisäksi mainoksesta löytyi Tampereen kaupunginkirjaston tunnus
sekä ekirjaston e-kirjain logo. (Taulukko 7.)
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E-lehtipalvelujen 2. mainoksessa oltiin käytetty hyväksi lehtienlukusalien tietokoneita ja ne toimivat siis lehtien lukukoneina sekä aineiston mainoksina. Tummilla
näyttöruuduilla vaihtui eri lehtien kansikuvia ja kansikuvan yhteyteen oli aina laitettu,
mistä kirjaston tarjoamasta palvelusta lehti löytyy. (Taulukko 7.)
E-aineistojen 1. mainoksessa oli käytetty väritehosteina sinistä ja punaista tekstiä
mainoksen otsikoissa. Näitä värejä oli käytetty myös ”Kirjastosi netissä!” -sloganin
ympärillä olevassa ympyrässä sekä PIKI-kirjastojen omassa logossa. Mainoksen
alareunassa oli myös sininen koristereunus. Tämän lisäksi mainoksesta löytyi myös
oranssia väriä, jolla oli nostettu esille kirjaston tarjoamia e-palveluita ja mainoksesta
löytyi myös ekirjaston e-kirjain logo. Mainoksessa kerrottiin yleisesti PIKI-kirjastojen
verkkopalveluista ja tekstit olivat sekä suomeksi, että englanniksi. (Taulukko 7.)
Toinen e-aineistomainos ei ollut perinteinen juliste tai lehtinen, vaan kyse oli lipusta
ja tabletista. Mainoksen lippu oli oranssi ja siinä oli ekirjaston e-kirjain logo sekä
teksti, jossa kehotettiin tutustumaan kirjaston tarjoamiin e-palveluihin. Tabletin näytöllä vaihtuvat kirjojen sekä lehtien kansikuvat ja näytöltä löytyi myös mainokset Naxos-palveluista. Tabletilla pystyi myös kokeilemaan ja käyttämään näitä kirjaston
tarjoamia e-palveluita eli kyse ei ollut pelkästä mainoksesta. (Taulukko 7.)
Kolmas e-aineistomainos ei myöskään ollut perinteinen juliste tai lehtinen, vaan
tässä oli mainoksena käytetty pöytää ja tablettia. Pöytä oli osittain valkoinen ja osittain oranssi ja siinä oli isolla ekirjaston e-kirjain logo. Pöydällä olevilla tableteilla
pystyi käyttämään kirjaston tarjoamia e-aineistoja ja tabletteihin oli kiinnitetty mukaan oranssit kuulokkeet aineistojen kuuntelemista varten. (Taulukko 7.)
Ekirjaston 1. mainos oli täysin samanlainen asiakkaille mukaan jaettava mainos
kuin, ylempänä olevassa Rovaniemen kaupunginkirjaston e-aineistomainos taulukossa 3 esitelty toinen ekirjasto mainos. Toinen ekirjaston mainos oli taustaltaan
puoliksi oranssi ja puoliksi valkoinen. Mainoksessa mainostettiin e-lukupistettä ja
kehotettiin tutustumaan e-kirjoihin ja e-lehtiin. Mainoksessa oli käytetty sarjakuvamaista kuvitusta, jossa henkilö pohtii e-aineistoja ja niiden käyttöä. Mainoksesta löytyi myös ekirjaston e-kirjain logo, sivustoon johtava QR-koodi sekä kirjasto.fi-sivuston oma tunnus. (Taulukko 7.)
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Ekirjaston 3. mainos oli oranssi lippu. Lipussa ei ollut tekstiä, mutta siitä löytyy ekirjaston e-kirjain logo sekä kuvituskuvina e-kirja, e-kirjoja tai musiikkia kuunteleva
henkilö, videoruutu sekä lehti. (Taulukko 7.)
Totesin Rovaniemen kaupunginkirjaston kohdalla, että iso koko ja selkeät yksiväriset taustat olivat mainoksissa niitä asioita, jotka saivat parhaiten minun huomioni
kiinnittymään niihin. Tämä sama päti myös Tampereella. Tampereella oli minusta
käytetty myös todella hienosti erilaisia mainostusratkaisuja kuten lippuja ja pöytiä.
Niissä oli kaikissa mukana myös selkeä oranssiväri ja ne olivat isokokoisia, mikä
entisestään auttoi mainoksen huomaamisessa.
Koko olikin Tampereella myös iso tekijä kuten taulukosta 6 voidaan todeta (Taulukko 6). Ison koon ansiosta minun oli helpompaa huomata myös ne mainokset,
joissa oli kirjojen sekä lehtien kansikuvia kuin Rovaniemellä, jossa mainokset olivat
pienempiä. Osassa Tampereen mainoksista oli positiivista myös se, että ne oli suomen kielen lisäksi käännetty myös englanninkielelle, jolloin mainoksilla on mahdollisuus tavoittaa laajempikin yleisö.
Taulukosta 7 nähdään myös, että Tampereella oli monessa mainoksessa käytetty
taustaväriä, joka oli myös Rovaniemellä yksi niistä visuaalisista keinoista, joiden ansiosta mainoksia oli helpompi huomata (Taulukko 7). Eli Tampereella kuten Rovaniemelläkin isot ja värikkäät mainokset olivat ne mainokset, jotka oli helpoin huomata ja Tampereella näitä mainoksia oli selvästi enemmän kuin Rovaniemellä.
Taulukosta nähdään myös se, että Tampereella ei muutamissa mainoksissa ollut
käytetty ollenkaan tekstiä, vaan oltiin turvauduttu muihin visuaalisiin keinoihin. Tämä
oli minusta oikein hyvä ja toimi hyvin etenkin Ellibsin mainoksissa. (Taulukko 7.)
Tällaisissa tapauksissa on toki tärkeää miettiä voiko mainoksen tehdä ilman tekstiä,
riittävätkö muuta keinot viestin välittämiseen vai eikö mainoksen sanomaa pysty
ymmärtämään ilman tekstiä. Teksti on kuitenkin omien havaintojeni perusteella hyvin harvoin se asia mihin huomio kiinnittyy mainoksessa, vaan ensin huomataan
muut asiat. Teksti usein toki täydentää mainosta ja se luetaan, jos mainos on muuten tarpeeksi kiinnostava ja teksti ei ole liian pitkä. Teksti voi kuitenkin viedä tilaa
niiltä asioilta, kuten väreiltä ja kuvilta, joilla saataisiin huomio kiinnitettyä mainokseen ja sen takia voikin olla paikallaan, pohtia tarvitaanko tekstiä aina ollenkaan.
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Ellibsin mainosten lisäksi myöskään mainoksessa jossa oli pöytä ja tabletti ei oltu
käytetty ollenkaan tekstiä. Tämä saattoi kuitenkin olla sellainen mainos, johon olisi
tarvittu jonkinlaista tekstiä mainoksen tueksi. Itse tunnistin pöydässä olevan ekirjaston e-kirjain logon ja osasin yhdistää, että kyseessä on yksi keino markkinoida kirjaston e-aineistoja. Epäilen kuitenkin sitä tunnistavatko kaikki muut asiakkaat kyseistä logoa. Asia toki selviää, kun asiakas menee pöydällä olevien tablettien luokse
ja siinä on etusivulla esillä linkit kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin. En kuitenkaan ole
varma onko se riittävää tai uskaltavatko kaikki asiakkaat välttämättä kokeilla tabletteja, kun missään ei sanota mikä niiden tarkoitus on.
Taulukosta 7 nähdään myös, että Tampereella toisin kuin Rovaniemellä ei ollut yhtään mainosta jossa olisi ollut vain pelkkää tekstiä (Taulukko 7). Tämä oli minusta
hyvä, sillä tekemieni huomioiden mukaan mainos, jossa on vain tekstiä ei tahdo
erottua kaikkien muiden mainosten joukosta. Siinä ei vain ole mitään kiinnostavaa,
mikä saisi katseen kiinnittymään siihen.

7.2.2

Mainosten sijainti

Taulukosta 8 selviää, miten eri e-aineistojen mainokset oli sijoitettu kirjaston tiloihin
ja osastoille. Olen tähän taulukkoon yhdistänyt ekirjaston, e-aineistojen sekä e-lehtipalveluiden yhteismainokset yhteisen yleismainokset otsikon alle. Taulukosta nähdäänkin hyvin, että mainoksia oli sijoiteltu melko tasaisesti kaikkialle kirjastoon toisin
kuin Rovaniemen kaupunginkirjastossa, jossa esimerkiksi musiikkiosastolla ei ollut
yhtäkään mainosta. (Taulukko 4; Taulukko 8.)
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Taulukko 8. Tampereen pääkirjasto Metson e-aineistomainosten sijainti.
Sijainti

Aulatilat

Ava

Ellibs

Rockway

eMagz

ePress

Naxos

Yleismai-

Yh-

Music

nokset

teensä
8

8

Lasten- ja

7

1

1

9

5

18

7

11

1

5

nuortenosasto
Aikuisten-

1

12

osasto
Lehtienlu-

2

2

kusali
Musiikki-

1

1

1

1

osasto

Yhteistä molemmille kirjastoille oli kuitenkin se, että mainosten sijoituspaikkoja oli
selvästi mietitty molemmissa kirjastoissa. Mainosten sijoituspaikkoja oli mietitty mainostettavan aineiston ja sen kohderyhmän mukaan. Eli lasten- ja nuorten aineistomainoksia oltiin laitettu esille lasten- ja nuortenosastoille tai niiden läheisyyteen ja
kuten yllä olevasta taulukosta nähdään, niin e-lehtipalveluiden mainoksia oltiin sijoitettu lehtienlukusaliin ja musiikkipalveluiden mainoksia oli sijoitettu musiikkiosastolle. (Taulukko 8.)
Verrattuna Rovaniemen kirjastoon sanoisin, että Tampereen pääkirjastossa oli kuitenkin onnistuttu mainosten sijoittelussa hieman paremmin. Tässä isossa osassa oli
se, että monet mainoksista olivat isoilla sähkötauluilla, joita oli sijoitettu eri puolille
kirjastoa ja ne oli todella helppo huomata. Tampereen kaupunginkirjaston mainoksista lähes kolmasosa (27%) oli näillä sähkötauluilla. (Taulukko 6.)
Sähkötaulut eivät kuitenkaan olleet aivan ongelmattomia. Itse taulut oli helppo huomata samoin kuin niillä olevat mainokset. Samalla taululla oli kuitenkin useampi mainos, jotka aina vaihtuivat tietyn väliajoin jolloin voi käydä niin, että mainokset jotka
saattaisivat kiinnostaa asiakasta voivat jäädä näkemättä, kun ne eivät olet taululla
juuri sillä hetkellä, kun asiakas sen ohi kulkee. Tai sitten asiakasta kiinnostava mainos ehtii juuri vaihtua, kun hän sen huomaa eikä hän jaksa jäädä odottamaan, että
mainos tulisi taululle uudestaan. Tämä on toki ongelma, jota on vaikea ratkaista.
Yksivaihtoehto olisi se, että taululla olisi kerrallaan vain yksi mainos, mutta silloin
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varsinaisesta sähkötaulusta ei olisi mitään hyötyä, vaan painettu juliste ajaisi saman
asian. Toinen vaihtoehto voisi olla se, että asiakkaiden olisi mahdollista itse tarpeen
tullen selata taululla olevia mainoksia. Sähkötauluissa on siis hyvät ja huonot puolensa.
Tampereella oli myös muutamia mainoksia, jotka oli kiinnitetty ilmoitustauluille ja
niissä oli hieman samanlaista ongelmaa kuin Rovaniemellä eli huomaako mainokset
muiden mainosten joukosta. Tampereen pääkirjaston ilmoitustaulut olivat kuitenkin
siistimmät kuin osa Rovaniemen kaupunginkirjaston ilmoitustauluista, joten mainokset oli hieman helpompi erottaa koska taulut olivat siistissä kunnossa ja ilmoitustaulut eivät olleet aivan täyteen ahdettu.
Sen sijaan Tampereen pääkirjasto Metson Roll-UP mainoksen sijoituspaikka oli todella huono. Mainos oli nimittäin sijoitettu lehtienlukusalin oven taakse. Ovi oli toki
osittain läpinäkyvä ja mainos näkyikin osittain oven takaa, mutta mielestäni mainos
olisi voinut näkyä kokonaankin. En tiedä oliko mainos syystä tai toisesta vain unohtunut niin huonoon paikkaan vai oliko mainos todella sijoitettu tarkoituksella oven
taakse.
Tampereella oli myös sijoitettu Ellibsin mainoksia hyvin aikuistenosastolle kirjahyllyihin painetun aineiston lomaan, josta ne oli helppo huomata, kun kierteli hyllyvälejä. Mainostettava aineisto oli myös hyvin linkitetty hyllyssä olevaan painettuun aineistoon eli novellihyllyssä oli mainos e-kirja novelleista ja tietokirjojen luona oli mainokset tietokirjoista sekä Lonely Planet -matkaoppaista, joita oli saatavina myös ekirjoina. Samoin äänikirjahyllyn luona oli mainokset e-äänikirjoista. Minusta tämä on
hyvä tapa mainostaa e-aineistoja ja näin mainokset kohdistuvat sellaisille asiakkaille, jotka käyttävät vastaavia painettuja aineistoja ja saattavat hyvinkin kiinnostua
myös kokeilemaan e-aineistoja.
Yleisesti mainokset oli minusta sijoitettu hyville paikoille eri puolille kirjastoa ja ne oli
helppo huomata. Rovaniemeltä minulle jäi selvästi mieleen useampikin mainos,
jotka periaatteessa oli sijoitettu ihan hyvälle paikalle, mutta niitä ei välttämättä silti
tahtonut huomata. Tampereen pääkirjastosta minulla ei samalla lailla jäänyt sellaisia
mainoksia mieleen. Ainoa selvästi epäonnistunut mainoksen sijoituspaikka oli tuo
lehtisalin oven taakse jäänyt Roll UP -mainos.
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7.2.3

Asiakkaiden opastus

Tampereen kaupunginkirjasto Metson aikuistenosastolla asiakaspalvelutiskit oli jaettu lainaus- ja asiakaspalvelutiskiksi sekä tietopalvelutiskiksi. Kävin esittämässä
haamuasiointiin liittyneet kysymykset tietopalvelutiskillä. Ensimmäiseen kysymykseen eli löytyykö Enni Mustosen Syrjästäkatsojan tarinoita -sarjan kirjoja e-kirjoina,
sain nopeasti vastauksen, että kyllä kaikki sarjan kirjat löytyvät e-kirjoina kirjaston
valikoimasta.
Kirjaston työntekijä oli myös hyvin valmis opastamaan minua, kun esitin jatkokysymykseni eli kuinka voin lainata e-kirjoja. Hän käänsi heti alkuun oman näyttönsä
niin, että hän pystyi näyttämään minulle, miten toimia.
Ensiksi hän näytti, miten pääsen Ellibsiin PIKI-verkkokirjaston omien sivujen kautta.
Ellibsissä hän näytti minulle mistä pääsen kirjautumaan ja kertoi, että kirjautuminen
tapahtuu kirjastokortista löytyvällä numerolla. Sen jälkeen hän näytti minulle, miten
pystyn hakemaan e-kirjoja sekä e-äänikirjoja Ellibsistä. Hän kertoi minulle lyhyesti
eri haku- ja rajaustoiminnoista ja näytti esimerkkinä, miten voin löytää kysymäni
Enni Mustosen kirjat Ellibsistä.
Sitten hän selosti, että voin lukea tai kuunnella e-kirjoja ja e-äänikirjoja puhelimella,
tabletilla tai tietokoneella. Hän myös neuvoi samalla, että e-kirjoja voi lukea sekä
selaimessa, että ladata omalle koneelle ja, että e-äänikirjoja voi kuunnella vain selaimessa, jolloin tarvitaan internetyhteys. Hän myös kertoi lyhyesti, että jos haluan
ladata teoksia omalle laitteelleni minun pitää luoda itselleni Adobe-tunnus ja ladata
sovelluskaupasta BlueFire Reader -sovellus. Samalla hän mainitsi, että ensimmäinen lainauskerta voi olla hieman hankala, kun pitää hankkia Adobe-tunnus ja ladata
tuo sovellus, mutta sen jälkeen teosten lainaaminen ja lukeminen on helpompaa.
Kirjaston työntekijä kertoi minulle myös Ellibs-sovelluksesta, jonka voi ladata puhelimeen. Hän kertoi, että sovellukseen voi yhdistää oman kirjastokortin, jolloin sovelluksella voi lainata ja lukea kirjoja kirjaston valikoimasta ja samalla sovelluksella voi
lukea myös Ellibsin e-kirjakaupasta ostettuja kirjoja. Opastuksen päätteeksi hän
näytti minulle vielä mistä PIKI-verkkokirjaston sivuilta löytyy tarvittaessa lisäohjeita
Ellibsin käyttöön ja e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainaamiseen.
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Tampereella tämä osio sujui minusta todella hyvin varsinkin, kun sitä vertaa Rovaniemen kaupunginkirjastossa saamaani opastukseen, jossa oli melko paljon puutteita. Sain tietää, että kyselemäni kirjat löytyvät kirjaston valikoimasta ja minulle näytettiin, miten löydän ne Ellibsistä. Kirjastontyöntekijän tarjoama opastus oli mielestäni todella hyvä ja kattava ja oli todella hyvä, että hän näytti minulle tietokoneen
ruudulta mistä löydän mitäkin. Työntekijän antama opastus kattoi minusta oikeastaan kaiken mitä pitikin ja mielestäni oli hienoa, että hän mainitsi myös Ellibsin-sovelluksen, joka oli minullekin melko vieras. Tiesin sovelluksen olemassa olosta,
mutta en ollut aiemmin käyttänyt sitä. Ainoa pieni parannus joka minulle tuli mieleen,
saamaani opastusta ajatellen oli se, että kirjaston työntekijä olisi voinut antaa minulle mukaan painetut ohjeet e-kirjojen ja e-äänikirjojen käytöstä ja lainaamisesta.
Kirjastossa oli nimittäin tällaisia jaossa, joten työntekijä olisi minusta hyvin voinut
antaa sellaisen mukaani tai ainakin kysyä, että olinko jo huomannut ne ja ottanut
sellaisen itselleni mukaan. Kokonaisuutena minulle jäi tästä kuitenkin todella hyvä
vaikutelma.

7.3 Pasilan pääkirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjaston ja Tampereen pääkirjaston tapaan tarkkailin Pasilan pääkirjastoon tekemässäni haamuasioinnissa, kuinka teoriaosan luvussa 5.3.
esitellyt e-aineistojen sekä luvussa 4. esitellyn ekirjasto-verkkosivuston mainoksia
oli esillä Pasilan pääkirjaston tiloissa. Kaikki Pasilan pääkirjastossa havaitsemani eaineistomainokset on esitelty taulukossa 9.
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Taulukko 9. Pasilan pääkirjaston e-aineistomainosten lukumäärät.
Aineisto

Lukumäärä

Ellibs
OverDrive

4

Elib

2

Lingonet
Promentor
Naxos Spoken Word Library
Naxos musiikkipalvelut (Naxos Music Library,

1

Naxos World Music Library, Naxos Music Jazz
Library ja Naxos Video Library)
Rockway

1

PressReader (ent. PressDisplay)
RBDigital (ent. Zinio)
ePress
E-lehtipalvelut

3

Yleismainokset

1

Yhteensä

12

Taulukosta nähdään, että kaiken kaikkiaan havaitsin Pasilan pääkirjastossa vain 12
mainosta. Lisäksi toisin kuin Rovaniemen kaupunginkirjastossa ja Tampereen pääkirjasto Metsossa Pasilan pääkirjastossa kaikki mainokset olivat painetussa muodossa. Sen takia mainoksia ei ole eritelty painettuihin ja sähköisiin mainoksiin, vaan
taulukossa on esitetty vain mainosten lukumäärät. (Taulukko 9.)
Mainoksia oli minusta esillä todella vähän, varsinkin kun vertasin sitä Rovaniemen
kaupunginkirjastossa havaitsemiini 46 ja Tampereen pääkirjastossa havaitsemiini
51 mainokseen (Taulukko 1; Taulukko 5). Tämä oli yllättävä tulos myös siinä mielessä, että Pasilan pääkirjastossa eri e-aineistoja oli tarjolla eniten näistä kolmesta
tutkimuskirjastostani. Tämän perusteella oletinkin, että Pasilassa mainoksia olisi ollut esillä eniten. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan kuten yllä olevasta taulukosta nähdään, mainoksia oli todella vähän esillä ja e-aineistopalveluista suurimmasta osasta
ei ollut omia mainoksia ollenkaan esillä. (Taulukko 9.)
Taulukosta nähdään kuitenkin, että vaikka e-lehtipalveluista ei ollut ollenkaan omia
mainoksia niin niistä oli esillä kuitenkin kolme yleismainosta, joissa mainostettiin
kaikkia kolmea kirjaston tarjoamaa e-lehtipalvelua. Tämän lisäksi sain kirjastosta
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mukaani yhden yleismainoksen, jossa esiteltiin kaikki kirjastossa asiakkaille tarjolla
olevat e-aineistopalvelut. Eli lopulta kaikista aineistoista oli vähintään se yksi maininta yhteisessä yleismainoksessa. (Taulukko 9.) Tämä yleismainos oli kuitenkin
sellainen, jonka sain kirjaston työntekijältä, kun kävin esittämässä haamuasiointiin
liittyvät kysymykset eli mainosta ei ollut yleisessä jaossa kirjastossa. Tai, jos olikin
niin en itse sitä huomannut.
Tulos oli joka tapauksessa todella yllättävä ja aloinkin pohtia, että voisiko mainosten
vähyys Pasilan pääkirjaston tiloissa selittyä sillä, että mainostus on keskitetty kirjaston verkkokanaviin. En omassa tutkimuksessani tarkkaillut ollenkaan kirjastojen tekemään verkkomainontaa, mutta tätä ajatusta kyllä tukisi se, että Helmetin verkkokirjaston sivujen e-aineisto osuudet oli tehty todella kattavasti ja huolella. Sainkin
teoriaosaani varten paljon tietoa eri e-aineistopalveluista juuri Helmetin verkkosivuilta.

7.3.1

Mainosten ulkonäkö ja sisältö

Alla olevassa taulukossa 10 on jaoteltu Pasilassa havaitsemani mainokset jaoteltu
tyylin ja koon mukaan suurimmasta pienimpään. Pasilan pääkirjastossa mainosten
jaotteleminen oli melko helppoa toisin kuin Rovaniemen ja Tampereen kirjastojen
kohdalla, koska mainoksia oli niin vähän ja lähes kaikki niistä olivat jotain selkeää
standardikokoa, kuten taulukosta nähdään. (Taulukko 10.)

Taulukko 10. Pasilan pääkirjaston e-aineistomainokset jaoteltuna tyylin ja koon mukaan.
Mainos

Lukumäärä

A3-juliste

1

A4-juliste

9

A5-lehtinen

1

Pieni lehtinen

1

Pasilan pääkirjaston mainoksissa ei selvästikään oltu panostettu määrään eikä mainosten kokoon. Kuten yllä olevasta taulukosta selvästi nähdään, suurin osa mainoksista oli perinteisiä A4-kokoisia julisteita ja sen lisäksi oli muutama sitä pienempi
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lehtinen, joista toinen oli avoimessa jaossa asiakkaille ja toisen sain kirjaston työntekijältä. Kirjastosta löytyi myös yksi isompi A3-juliste, joka kyllä selvästi erottui kokonsa puolesta muista mainoksista. (Taulukko 10.)

Taulukko 11. Pasilan pääkirjaston e-aineistomainoksissa käytetyt visuaaliset keinot.
Mainos

Taustaväri

Muut

Kirjojen/leh-

Muut ku-

Teksti

Teksti

Teksti

(muu kuin

värite-

tien kansiku-

vat, ku-

(suom.)

(engl.)

(ruot.)

valkoinen)

hos-

vat

viot, lo-

teet
Overdrive

got ym.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. mainos
Overdrive

x

2. mainos
Elib mainos

x

Rockway

x
x

x

x
x

mainos
Naxos-pal-

x

x

velut mainos
E-lehtipal-

x

x

x

x

x

velujen 1.
mainos
E-lehtipal-

x

x

x

x

x

x

velujen 2.
mainos
E-lehtipal-

x

velujen 3.
mainos
E-aineisto-

x

jen yleismainos

Taulukossa 11 on esiteltynä Pasilassa havaitsemissani mainoksissa käytetyt visuaaliset tehokeinot. Taulukosta nähdään, että kaiken kaikkiaan toisistaan ulkonäöllisesti eroavia mainoksia oli yhdeksän. Ylempänä olevasta taulukosta 9 nähtiin, että
havaitsin Pasilan pääkirjastossa 12 mainosta. Suurin osa mainoksista oli siis toisis-
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taan ulkonäöllisesti eroavia ja vain kolme mainoksista oli taulukossa esitettyjen mainosten täydellisiä kopioita. (Taulukko 9; Taulukko 11.) Mikä oli hyvä, sillä mainoksia
oli itsessään jo niin vähän, että olisi ollut todella tylsää, jos mainoksista vain muutama olisi ollut erilaisia kuin muut mainokset ja loput mainokset olisivat sitten olleet
toistensa täydellisiä kopioita. Ainakin mainokset erottuivat toisistaan. Tampereen ja
Rovaniemen kirjastossa samanlaisia mainoksia oli selvästi enemmän, mutta kuten
todettu niin niissä mainoksia oli määrällisesti myös paljon enemmän kuin Pasilan
kirjastossa, joten kirjastoja on vaikea verrata toisiinsa.
Selvennyksen vuoksia esittelen taulukossa 11 esillä olevissa mainoksissa käytettyjä
visuaalisia tehokeinoja hieman tarkemmin. Mainosten esittelyt on tehty samassa
järjestyksessä kuin, missä ne on listattu yllä olevaan taulukkoonkin. (Taulukko 11.)
Overdriven ensimmäisiä mainoksia oli esille kahdella kielellä suomeksi ja englanniksi. Muuten mainokset olivat täsmälleen samanlaisia eli niissä oli suurimmaksi
osaksi sininen taustaväri ja pieni osa taustaa oli valkoista, jossa oli useiden eri kirjojen kansikuvia. Sen lisäksi mainoksessa oli ekirjaston e-kirjain logo. Mainoksen
tekstissä kerrottiin, että palvelusta löytyy e-kirjoja ja äänikirjoja englanniksi. (Taulukko 11.)
Overdriven toisessa mainoksessa mainostettiin, että Lonely Planetin -matkaoppaat
ovat aina saatavilla ja mainosteksti oli mainoksessa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mainoksessa oli sininen taustaväri sekä kahdeksan eri Lonely Planet -matkaoppaan kansikuvat. Mainoksessa oli myös ekirjaston e-kirjain logo, Helsingin kaupunginkirjaston oma tunnus sekä QR-koodi, jolla pääsee Helmetin hakutuloksiin,
jossa on kaikki kirjaston tarjoamat Lonely Planetin -matkaoppaat e-kirjoina. Mainoksessa ei kuitenkaan hämäävästi ollut mainintaa, että mistä kirjaston e-palvelusta
matkaoppaat ovat saatavilla, vaan se selvisi vasta kun luki QR-koodin tai meni mainoksessa olevan nettisivun osoitteeseen. (Taulukko 11.)
Elibin mainoksessa oli vihreätausta sekä kuvituskuva kahdesta naisesta käyttämässä älypuhelimia. Sen lisäksi mainoksessa oli ekirjaston e-kirjain logo ja mainoksen tekstissä mainostettiin ruotsiksi, että palvelusta löytyy e-kirjoja sekä äänikirjoja
ruotsin kielellä. (Taulukko 11.)
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Rockwayn mainoksessa oli kuva erilaisista soittimista ja oranssin pallon sisällä oli
lyhyt mainosteksti, jossa kerrottiin, että Rockwayn verkkokursseilla voi opiskella
soittoa, laulua tai äänittämistä. Mainoksen alalaidassa oli myös paksu oranssi
palkki, josta löytyi Helmet-tunnus sekä ekirjaston e-kirjain logo. (Taulukko 11.)
Naxos-musiikkipalveluiden yhteismainos oli hyvin yksinkertainen ja siinä oli lyhyesti
kerrottu kaikista Naxoksen musiikkipalveluista ja kerrottiin miten niihin voi kirjautua.
Mainoksen otsikko oli tehty sinisellä värillä ja mainoksesta löytyi punaisella värillä
myös Helmet-tunnus. (Taulukko 11.)
E-lehtipalvelujen 1. mainoksessa oli sinivalkoinen tausta, jossa oli valkoisella pohjalla eri lehtien kansikuvia. Mainoksen tekstissä mainostettiin kirjaston e-lehtipistettä
ja sitä, että mainoksen vieressä olevalla tabletilla voi lukea kotimaisia sekä ulkomaisia lehtiä. (Taulukko 11.)
E-lehtipalveluiden 2. mainoksessa oli violetti taustaväri ja mainoksessa oli hyvin pienenä kuuden eri lehden kansikuvat. Mainoksessa kerrottiin lyhyesti kaikista kolmesta kirjaston tarjoamasta e-lehtipalvelusta. Mainoksesta löytyi myös ekirjaston ekirjain logo sekä Helsingin kaupungin kirjaston oma tunnus. (Taulukko 11.)
E-lehtipalveluiden kolmas mainos oli asiakkaille jaettava pieni violetti lehtinen. Lehtisessä oli tietoa kaikista kirjaston tarjoamista e-lehtipalveluista ja niiden käyttämisestä. Kuvituskuvina mainoksessa oli kuusi erilaista kuvaa ihmisistä käyttämässä
tablettia. Mainoksessa oli myös ekirjaston e-kirjain logo ja Helsingin kaupunginkirjaston oma tunnus. (Taulukko 11.)
E-aineistojen yleismainos oli myös asiakkaille jaettava lehtinen. Mainoksessa oli
käytetty paljon oranssia väriä esimerkiksi tekstin otsikoissa ja lehtisen takakansi oli
kokonaan oranssi. Oranssilla värillä oli nostettu lehtisestä esiin myös muutamia mainoksia antamalla niille oranssi tausta, jolloin ne erottuivat paremmin muusta tekstistä, joka oli valkoisella pohjalla. Kuvituskuvina lehtisessä oli muutamia samoja kuvia kuin e-lehtipalveluiden kolmannessa mainoksessa ja niiden lisäksi mainoksessa
oli kuvat älypuhelimesta, musiikkia kuuntelevasta henkilöstä sekä kolmesta keskenään juttelevasta henkilöstä. Mainoksessa mainostettiin kaikkia kirjaston asiakkailleen tarjoamia e-aineistopalveluita ja jokaisesta palvelusta oli mainoksessa lyhyt kuvaus. (Taulukko 11.)
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Taulukosta 11 nähdään, että kuudessa mainoksessa oli käytetty taustaväriä ja muutenkin mainoksissa oli käytetty melko paljon värejä, mikä oli oikein hyvä asia. Mainosten värikkyys auttoi selvästi mainosten huomaamisessa kuten Tampereella ja
Rovaniemelläkin. Pasilassa tämä myös korostui, sillä mainoksia oli vähän eivätkä
ne olleet kovin isoja. (Taulukko 11.)
Positiivista Pasilan pääkirjaston mainoksissa oli myös se, että osassa mainoksista
oltiin käytetty suomen kielen lisäksi myös englantia ja ruotsia. Pasilan pääkirjaston
mainoksissa oltiin muutenkin etenkin e-kirjojen ja e-äänikirjojen osalta keskitytty paljon enemmän muun kielistä aineistoa tarjoaviin palveluihin kuin suomen kielistä aineistoa tarjoaviin. Tämä näkyikin selvästi mainoksissa ja kuten ylempänä olevasta
taulukosta käy ilmi oli muutamat mainokset tehty kokonaan englanniksi tai ruotsiksi
(Taulukko 11). Myös Tampereen kaupunginkirjastossa oli muutamia mainoksia,
joissa oli tekstit sekä suomeksi, että englanniksi, mikä oli hyvä, sillä näin mainoksilla
on mahdollisuus tavoittaa laajempikin yleisö. Kirjaston mainonnassa on muutenkin
hyvä ottaa huomioon myös muun kieliset asiakkaat, joita kirjastossa käy. Rovaniemen kaupunginkirjastossakin tämä olisi minusta ollut hyvä ottaa huomioon, sillä Rovaniemellä käy etenkin talvisin paljon ulkomaalaisia turisteja.
Kaikkein parhaiten minulle jäi Pasilan kirjaston mainoksista mieleen värikkyys. Oli
hyvä, että mainoksissa oli käytetty paljon värejä, sillä muuten mainoksista jäi hieman
sellainen tunne, että mainontaan ei oltu panostettu aivan hirveästi. Mainoksia oli
vähän ja ne olivat suurelta osin hyvin tavallisia 4A-kokoisia julisteita, joita oltiin ripoteltu muutamia sinne tänne.

7.3.2

Mainosten sijainti

Alla olevasta taulukosta 12 käy ilmi, minne Pasilan pääkirjaston tiloihin ja osastoille
eri e-aineistomainokset oli sijoitettu. Taulukosta nähdään, että suurin osa mainoksista oli sijoitettu kirjaston aikuistenosastolle. Loput mainoksista oli kirjaston yläkerrassa, joka oli yksi avonainen tila, jossa olivat sarjakuvat, musiikkiosasto ja lehtienlukusali. (Taulukko 12.)
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Taulukko 12. Pasilan pääkirjaston e-aineistomainosten sijainti.
Sijainti

Overdrive

Elib

Naxos-mu-

Rockway

siikki

Yleismai-

Yhteensä

nokset

Aulatilat

0

Lasten- ja

0

nuortenosasto
Aikuisten-

4

2

3

9

1

3

osasto
Musiikki-

1

1

osasto &
lehtienlukusali

Kuten taulukosta 12 nähdään, en havainnut yhtään mainosta kirjaston aulatiloissa
tai lasten- ja nuortenosastolla (Taulukko 12). Lasten- ja nuortenosaston osalta tätä
selittää se, että kirjastossa olleista mainoksissa ei yhdessäkään mainostettu lapsille
ja nuorille suunnattua aineistoa. Se oli minusta myös harmi, sillä e-aineistoissa on
yhtä lailla tarjolla aineistoja lapsille ja nuorille ja he voisivat jopa olla innokkaampia
kokeilemaan ja käyttämään niitä kuin aikuiset. Tampereen ja Rovaniemen kirjastoissa sen sijaan oli molemmissa muutama Ellibsin mainos, joissa oli nimenomaan
lapsille ja nuorille suunnattuja aineistoja.
Mainoksista suurin osa eli kahdeksan mainosta oli sijoitettu kirjahyllyjen päätyihin.
Nämä mainokset oli melko helppo huomata ja ne oli laitettu suurin piirtein katseen
korkeudelle. Ainoastaan yksi näistä mainoksista oli asetettu selvästi alemmaksi noin
reiden korkeudelle ja tätä mainosta oli vaikeampi havaita. En itse asiassa olisi itse
luultavasti edes huomannut koko mainosta, ellen olisi sattunut kierrokseni jälkeen
istahtamaan yhteen kirjaston pöydistä hetkeksi, jolloin vasta huomasin mainoksen.
Lopuista mainoksista kaksi oli asetettu tuen kanssa pöydälle ja ne oli melko helppo
huomata. Yksi mainoslehtisistä taas oli tietopalvelutiskin pöydällä muiden esitelehtisten joukossa ja sitä ei todennäköisesti huomaa, ellei tarkoituksella mene katsomaan, mitä telineessä on. Toisen esitelehtisen sain, kuten aiemmin jo mainitsinkin
kirjaston työntekijältä ja sitä ei muuten ollut esillä.
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Pasilan pääkirjastossa oli se etu, että yksikään mainoksista ei ollut ilmoitustaululla
muiden mainosten joukossa kuten Rovaniemen kaupunginkirjastossa ja Tampereen
pääkirjasto Metsossa oli. Mainokset olikin yleisesti helppo huomata, koska ne olivat
erillään muista mainoksista pöydällä tai hyllyjen päissä. Mainosten vieressä saattoi
olla toinenkin mainos, mutta se ei estänyt eikä vaikeuttanut mainosten huomaamista. Eli tuota yhtä hyllyn päässä ollutta mainosta ja esitelehtisiä lukuun ottamatta
mainokset oli minusta sijoitettu hyville paikoille, joista ne oli helppo huomata.

7.3.3

Asiakkaiden opastus

Pasilan pääkirjastossa kävin esittämässä haamuasioinnin kysymykset aikuistenosaston tietopalvelutiskillä. Kysymykseeni Enni Mustosen Syrjästäkatsojan tarinoita
-sarjan kirjojen saatavuudesta e-kirjoina sain vastaukseksi, että kyllä kaikki kirjat
löytyvät e-kirjoina. Kirjaston työntekijä myös kertoi minulle heti, että mitkä kirjat olivat
tällä hetkellä lainassa ja mitä kirjoista pystyisin lainaamaan heti. Hän myös mainitsi,
että voisin tehdä varauksen niihin kirjoihin, jotka ovat tällä hetkellä lainassa. Tähän
kysymykseen sain mielestäni parhaan vastauksen juuri Pasilan pääkirjastosta.
Tampereeltakin sain tähän oikein hyvän vastauksen, mutta Pasilassa minulle myös
kerrottiin, mitkä kirjoista pystyisin lainaamaan heti. Tämä oli minusta pieni, mutta
erinomainen lisäys opastukseen.
Kirjaston työntekijä oli myös valmis neuvomaan minua kirjojen lainaamisessa, kun
esitin jatkokysymykseni. Hän käänsi oman tietokoneruutunsa minua kohti ja näytti
ensin, miten löydän Helmetin-sivujen kautta linkin Ellibsiin. Ellibsissä hän näytti minulle ensimmäisenä, miten pääsen kirjautumaan sisään Ellibsiin, niin että hän kirjautui kirjaston vierastunnuksilla sisään, jotta näin miten se käytännössä tapahtuu.
Sen jälkeen hän selitti minulle lyhyesti, miten Ellibs toimii ja miten voin hakea teoksia
ja mistä löydän ohjeita käytön tueksi. Hän selitti minulle myös, että voin käyttää Ellibsia puhelimella, tietokoneella tai tabletilla. Samalla hän selitti, että e-äänikirjoja
voin kuunnella selaimessa, jolloin tarvitaan internetyhteys ja, että e-kirjoja voin lukea
joko selaimessa tai ladata ne omalle koneelle, jolloin internetyhteyttä ei tarvita. Sitten hän kertoi lyhyesti, miten voin ladata e-kirjoja omalle laitteelleni ja mainitsi, että
minun pitää sitä varten ladata sovellus sovelluskaupasta. Lopuksi hän antoi minulle
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vielä esitelehtisen, jossa oli lyhyet esittelyt kaikista kirjaston tarjoamista e-aineistoista. Esitteessä kuitenkin vain esiteltiin e-aineistoja eikä siinä ollut juurikaan mitään ohjeita e-aineistojen käytöstä. Esitteen antaminen olisi minusta ollut oikein
hyvä lisä opastukseen, jos esitteessä olisi ollut, vaikka lyhyet ohjeet e-aineistopalvelujen käytön aloittamisen tueksi. Esitteen antaminen olisi mielestäni toiminut hyvin
kaikissa kirjastoissa opastuksen lisänä. Näin asiakas olisi saanut jotain konkreettista mukaansa opastuksesta, mikä voisi helpottaa palveluiden käyttämistä kotona.
Pasilan pääkirjastossa tämä osio sujui melko hyvin. Sain hyvän vastauksen ensimmäiseen kysymykseen ja minusta oli hyvä, että kirjaston työntekijä samalla kertoi
minulle myös, että mitkä teoksista ovat heti lainattavissa. Saamani opastus oli minusta melko hyvää ja se sujui mielestäni vähän paremmin kuin Rovaniemen pääkirjastossa, mutta ei ihan niin hyvin kuin Tampereen pääkirjasto Metsossa.
Oli hyvä, että minulle näytettiin esimerkin kanssa, miten kirjautuminen Ellibsiin tapahtuu ja kuinka löydän Ellibsin sivut. Positiivista oli myös se, että minulle kerrottiin,
että minun täytyy ladata sovellus, jotta pystyn lataamaan teoksia omalle koneelleni,
mutta olisi ollut ihan hyvä, että minulle oltaisiin kerrottu, että mikä sovellus minun
täytyy ladata. Työntekijä ei myöskään maininnut mitään siitä, että tarvitsen myös
Adobe-tunnuksen, että pystyn lataamaan kirjoja omalle laitteelleni. Yleisesti opastus
oli minusta ihan hyvää, mutta siitä kuitenkin jäi muutamia oleellisia asioita pois.

7.4 Yhteenveto
Kuten työn teoriaosan luvusta 4.2. käy ilmi, on todella tärkeää, että e-aineistoja mainostetaan, jotta ihmiset oppivat tuntemaan kirjaston tarjoamat palvelut ja käyttävät
niitä. Tärkeää on myös se, että markkinointi ja mainonta suunnitellaan huolella, jotta
se onnistuu. Huonosta markkinoinnista ei ole kirjastolle paljonkaan hyötyä, vaan
päinvastoin siihen on vain käytetty turhia työtunteja. (Druda 2012, 149–151.) Kolmessa tutkimuskirjastossani tekemäni havainnot vain vahvistivat tätä asiaa.
Ainoa aiempi tutkimus, jonka löysin koskien e-aineistojen mainontaa ja markkinointia kirjastossa oli Vasileioun & Rowleyn vuonna 2011 julkaistu tutkimus, jossa tutkittiin, kuinka e-kirjoja mainostetaan ja markkinoidaan akateemisissa kirjastoissa.
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Oma tutkimukseni keskittyi yleisiin kirjastoihin akateemisten kirjastojen sijaan, mutta
tuloksista löytyi silti jotain yhtäläisyyksiä. Vasileioun & Rowleyn (2011) tutkimuksen
tuloksista kävi ilmi, että yhdessäkään tutkimuskirjastossa ei oltu tehty e-kirjoille
markkinointistrategiaa, mutta monet haastateltavat osasivat kuitenkin kertoa, minkälaisia toimia kirjastoissa oltiin tehty e-kirjojen näkyvyyden edistämiseksi. En tiedä
oliko missään omissa tutkimuskirjastoissani myöskään tehty sen kummemmin mitään suunnitelmaa siitä, miten kirjaston tiloissa on tarkoitus mainostaa e-aineistoja,
mutta mielestäni olisi erittäin hyvä, että sellainen olisi. Kaikissa kirjastoissa oli kuitenkin esillä edes jonkun verran mainoksia, joten oli selvää, että jonkinlaisia toimia
näkyvyyden edistämiseksi oli kuitenkin tehty.
Kaikkein suunnitelmallisinta mainonta tuntui olevan Tampereen pääkirjasto Metsossa. Vastaavasti Rovaniemen kaupunginkirjastossa ja Pasilan pääkirjastossa minulle tuli ennemminkin sellainen tunne, että mainoksia oli laitettu esille välillä vähän,
miten sattuu. Etenkin Rovaniemellä mietin sitä kuinka hyvin kirjasto päivittää omia
mainoksiaan, sillä esillä oli useampikin mainos, joissa oli vanhentunutta tietoa. Pasilan ja Rovaniemen kirjastoissakin oli minusta toki osassa mainoksista nähtävissä
se, että niiden sijoituspaikkaa oli mietitty ja, että suinkaan kaikkia mainoksia ei oltu
vain lätkitty esille. Suunnitelmallisuuden olisi kuitenkin hyvä yltää kaikkiin mainoksiin, jotta mainostus olisi mahdollisimman tehokasta. Hyvällä suunnittelulla vähäinenkin määrä mainoksia voi riittää ja vastaavasti huonosti suunniteltuna suurella
määrälläkään mainoksia ei välttämättä päästä niihin tuloksiin kuin mitä haluttaisiin.
Tutkimuskirjastoissani tekemieni huomioiden pohjalta nousi selvästi esiin, että ei ole
vain yhtä oikeaa ja toimivaa tapaa tehdä hyviä ja helposti huomattavia mainoksia.
Keinoja, joilla asiakkaat saadaan huomaamaan erilaiset mainokset, on useita ja niitä
kannattaa pyrkiä käyttämään luovasti. Tutkimuskirjastoissani hyvissä mainoksissa
oli usein käytetty paljon väriä ja ne olivat yleensä myös suurikokoisia.
Kirjastoissa esillä olleissa mainoksissa olikin usein käytetty etenkin värejä oikein
hyvin. Osassa mainoksissa värejä oli käytetty selvästi enemmän ja osassa hieman
vähemmän. Etenkin ne mainokset, joissa oli käytetty valkoisen sijaan jotain muuta
taustaväriä tai, että värejä oli muuten käytetty enemmän kuin vain tekstissä tai pienissä kuvioissa erottuivat edukseen muiden mainosten joukosta. Parhaiten mainoksissa käytetyistä väreistä minulle jäi mieleeni oranssi, sillä sitä oli käytetty kaikissa
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kirjastoissa vähintään yhdessä mainoksessa. Rovaniemen kaupunginkirjastosta
mieleen jäivät myös useammassa mainoksessa käytetyt punainen ja vaaleansininen väri. Tampereen pääkirjasto Metsossa taas monissa mainoksissa oli käytetty
juuri tuota oranssia väriä ja sen lisäksi minulle jäi mieleen se, että monissa mainoksissa oltiin käytetty rohkeasti myös mustaa mainosten taustavärinä. Pasilan pääkirjaston mainoksissa käytetyistä väreistä parhaiten mieleen jäivät sininen, vihreä sekä
violetti väri. Mainosten koon puolesta taas selvästi eniten isoja mainoksia oli esillä
Tampereen pääkirjasto Metsossa ja näissä mainoksissa oli aina mukana myös hyvät värit. Muutama isompi mainos oli esillä myös Rovaniemen kaupunginkirjastossa.
Pasilassa niitä sen sijaan oli vain yksi. Havaintojeni perusteella sanoisin, että hyvin
pelkistetyt mustavalkoiset mainokset sen sijaan, eivät tahtoneet erottua muiden
mainosten joukosta.
Mainoksen hyvä sijainti vaikutti kuitenkin myös paljon siihen, tuleeko mainos huomatuksi vai ei ja hyvällä sijoittelulla pienikin mainos saattoi nousta hyvin esiin. Mainosten sijoittelu ei kuitenkaan ole helppoa. Se vaatii sitä, että mietitään mitä mainostetaan ja kenelle, jotta mainos pystyttäisiin sijoittamaan hyvälle ja näkyvälle paikalle. Kaikkien mainosten sijoittelussa ei kuitenkaan kannata pyrkiä siihen, että mainokset näkyisivät kaikille asiakkaille, vaan että ne näkyisivät niille asiakkaille, joita
mainoksessa mainostettava aineisto voisi kiinnostaa.
Kirjastot erosivat mainostuksen osalta toisistaan enemmän tai vähemmän, mikä ei
ollut kovin yllättävää. Ajattelin jo ennen haamuasiointien tekemistä, että osassa kirjastoissa mainostus on varmasti hoidettu oikein hyvin ja osassa mainoksia on varmaan vähemmän ja, että osassa itse mainoksiin on panostettu enemmän ja toisiin
taas hieman vähemmän. Yllätyin kuitenkin todella paljon siitä, että vähiten mainoksia oli pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa Pasilan pääkirjastossa. Olisin ennemminkin odottanut, että näin olisi saattanut olla Rovaniemen kaupunginkirjastossa, mutta
toisin kävi. Näissä tuloksissa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että niissä on käsitelty vain kirjastojen fyysisissä tiloissa tapahtuvaa mainontaa eikä esimerkiksi
verkkomainontaa ole otettu ollenkaan huomioon ja tulokset voisivat olla hyvinkin erilaisia, jos myös verkko mainonta olisi otettu huomioon.
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Kirjastot erosivat toisistaan myös niiden tarjoamien opastusten perusteella. Kaikissa
kirjastoissa työntekijät näyttivät koneelta, miten toimia mutta Rovaniemen kaupunginkirjastossa opastuksesta jäi aika paljon tärkeitä asioita pois ja myös Pasilan kirjaston opastuksessa oli hieman puutteita. Mieleeni tulikin, että olisi hyvä, jos kirjastoilla olisi henkilökunnalle ohjeet joiden avulla he voisivat neuvoa eri e-aineistopalvelujen käyttöä. Näin työntekijä pystyisi ohjeita seuraamalla varmistamaan, että kertoo varmasti kaikista tärkeimmistä asioista eikä vain suotta yritä ulkoa muistaa,
mistä kaikesta olisi hyvä mainita. Toinen vaihtoehto olisi se, että työntekijät avaavat
koneellaan asiakkaille tarkoitetut ohjeet auki, jolloin ei tarvittaisi mitään erillisiä ohjeita ja ohjeet käytäisiin yhdessä asiakkaan kanssa läpi ja näytettäisiin samalla asiakkaalle, miten hänen tulee toimia. En tiedä onko kirjastoilla jo olemassa tällaisia
ohjeita, mutta Pasilassa ja Rovaniemellä se ei ainakaan vaikuttanut siltä. Tampereella voisi ehkä ollakin ohjeet tai sitten työntekijä jolta kävin asiaa kysymässä, vain
tunsi Ellibs-palvelun paremmin ja osasi sen takia opastaa minua niin sujuvasti.
Mielestäni Tampereella opastus hoidettiin siis oikein mallikkaasti. Myöhemmin minulle tuli kuitenkin vielä mieleen, että minkään kirjaston työntekijä ei tarjoutunut näyttämään esimerkiksi puhelimeltani, että mistä löydän sovelluskaupasta tarvitsemani
sovelluksen. Minulla oli kuitenkin jokaisen ohjauksen aikana oma älypuhelimeni kädessäni, joten se olisi ollut hyvä lisä opastukseen. Tämä on toki aikaa vievää, mutta
jos kirjastossa on rauhallista niin miksei henkilökunta voisi kysyä asiakkaalta, että
sopiiko hänellä, että katsotaan yhdessä, vaikka asiakkaan älypuhelimella, että miten
homma toimii. Tämä toisi opastukseen paljon lisäarvoa ja helpottaisi asiakkaan eaineistopalvelun käytön aloittamista.
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8 KYSELYN TULOKSET
Tavoitteenani oli netissä julkaistun kyselyn avulla selvittää kuinka kirjaston asiakkaat hakevat e-kirjoja ja e-äänikirjoja kirjaston valikoimasta ja kuinka helppona he
hakemista pitävät. Tämän lisäksi kyselyn tavoitteena oli myös selvittää sitä millaisena kirjaston asiakkaat kokevat Ellibsin käyttämisen.
Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 335 vastaajaa. Määrä on oikein hyvä, mutta
koska en pystynyt tekemään kunnollista otantaa eivät tulokset ole yleistettävissä.
Omassa kyselyssäni on, kuten teoriaosassani mainitsin kyse itsevalikoituneesta
näytteestä ja tulokset ovat suuntaa antavia, koska en pysty selvittämään ja määrittelemään kuinka hyvin kyselyni vastaajat edustavat Ellibsin käyttäjiä.

8.1 Vastaajien taustat
Kyselyyn vastaajista selvästi suurin osa oli naisia. Vastaajista naisia oli 78% eli 259
vastaajaa, miehiä vastaajista oli 21% eli 69 vastaajaa ja muu-vastausvaihtoehdon
valinneita oli 1% eli neljä vastaajaa. Vastaajista kolme jätti kokonaan vastaamatta
tähän kysymykseen.
Vastauksista voisi päätellä, että naiset käyttävät Ellibsiä aktiivisemmin kuin miehet.
Tätä osittain tukee myös se, että naiset käyttävät kirjastopalveluja enemmän kuin
miehet ja myös lainaavat enemmän painettuja aineistoja. Esimerkiksi helsinkiläisistä
kirjastokortin käyttäjistä 38% on miehiä ja 62% naisia ja tilanne on samansuuntainen
myös muualla Suomessa sekä muissa Eu-maissa. (Soininen 2015.) Tukholmassa
tehdyn tutkimuksen mukaan sukupuolierot eivät kuitenkaan e-kirjojen kohdalla jakaudu samalla tavalla kuin painettujen aineistojen osalta. Selvityksen mukaan naiset ja miehet lukevat e-kirjoja yhtä paljon. Suomessa ei vielä ole tehty vastaavaa
tutkimusta, mutta Ruotsissa saaduista tuloksista saadaan osviittaa siihen millainen
tilanne voisi olla myös Suomessa. (Suomen kirjastoseura 2018.) Tämän perusteella
voidaankin pääteellä, että naiset ovat todennäköisesti vain olleet aktiivisempia vastaamaan kyselyyn, mikä selittää sen, että naisten määrä vastaajissa on korostunut
niin selvästi.
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Taulukko 13. Kyselyn vastaajien ikäjakauma.
Ikäjakauma

Vastaajien lukumäärä

%

alle 15v.

2

1%

15–24v.

21

6%

25–34v.

50

15%

35–44v.

87

26%

45–54v.

91

27%

55–64v.

58

17%

yli 64v.

26

8%

Vastaajien ikää kartoittavaan kysymykseen vastasivat kaikki kyselyyn vastanneet
henkilöt. Taulukosta 13 käy ilmi minkälainen vastaajien ikäjakauma oli. Ikäjakauman
suhteen vastaukset ovat jakautuneet hieman tasaisemmin kuin muiden taustatietojen kohdalla, joissa aina erottuu selvästi joku vastausvaihtoehdoista. (Taulukko 13.)
Sitten kysyttiin, mitä vastaajat tekevät päätoimisesti ja myös tähän kysymykseen
vastasivat kaikki kyselyyn vastanneet henkilöt. Alla olevassa kuviossa on esitetty
vastaajien päätoimi ja siitä näkee heti, että enemmistö vastaajista eli 64% (216) on
työssäkäyviä henkilöitä. Seuraavaksi eniten eli 15% (50) vastaajista ilmoitti olevansa eläkeläinen. Vähiten vastaajista oli koululaisia. (Kuvio 1.)
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Kuvio 1. Kyselyn vastaajien päätoimi.
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Ruotsissa vuonna 2016 tehdyssä Nordicomsin Läser någon längre -raportista käy
ilmi, että e-kirjoja lukevat kirjaston käyttäjät ovat keskimäärin muita käyttäjiä digitaitoisempia. Selvityksestä käy ilmi myös se, että eniten e-kirjoja lukevat ovat yleisesti
korkeammin koulutettuja ja omaavat paremman tulotason eli heillä on keskimääräistä käyttäjää parempi mahdollisuus hankkia ja päästä käsiksi digitekniikkaan.
(Suomen kirjastoseura 2018.) Taulukosta 13 ja kuviossa 1 esitetyt tulokset vastaavatkin hyvin tässä selvityksessä esiin nousseita käyttäjiä. Suurin osa kyselyyn vastaajista oli 35–54-vuotiaita eli pitkälti keski-ikäisiä työssäkäyviä henkilöitä, joilla voidaan olettaa olevan parempi tulotaso ja näin ollen parempi mahdollisuus käyttää ekirjoja. (Taulukko 13; Kuvio 1.) Kirjastosta lainattavat e-kirjat eivät itsessään maksa
mitään, mutta jotta niitä voidaan käyttää, tarvitaan siihen, kuten opinnäytetyön teoriaosan luvussa 2.2. kerrotaan kuitenkin joku laite kuten tietokone tai tabletti, internetyhteys ja digitaalista osaamista, jotta aineistoja pystyy lukemaan.
Vastaajien asuinpaikkaa kartoittavaan kysymykseen vastasi 330 vastaajaa eli viisi
kyselyyn vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kolme kyselyyn vastaajaa oli kuitenkin laittanut kyselyn viimeiseen avoimeen kysymykseen kommentin,
että he asuvat ulkomailla. En ollut tajunnut laittaa tätä vastausvaihtoehtoa kyselyyn,
mutta lisäsin ulkomaat ja nuo kolme vastaaja mukaan alla nähtävään kuvioon 2.
Kuviosta nähdään, että eniten kyselyyn ovat vastanneet Uusimaalla asuvat henkilöt.
Vastaajista 38% (127) on vastannut, että asuu Uusimalla. Ero on melko suuri, sillä
seuraavaksi eniten eli 41 vastaaja vastasi asuvansa Etelä-Pohjanmaalla. (Kuvio 2.)
Tämä ei kuitenkaan ole yllättävä tulos, sillä Helmet-kirjastoilla on tällä hetkellä Suomen kirjastoista kaikkein kattavin e-kirjakokoelma, mikä luonnollisesti heijastuu
myös käyttäjämääriin. Kirjaston e-kirjat ovatkin kaikkein käytetyimpiä juuri pääkaupunkiseudulla. (Suomen kirjastoseura 2018.) Tämän lisäksi Uusimaalla asuu eniten
asukkaita, mikä myös selittää miksi näin suuri osa vastaajista ilmoitti asuvansa Uusimaalla. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaalla ei ole Uudenmaan jälkeen eniten asukkaita, vaan Etelä-Pohjanmaa on korostunut vastaus vaihtoehtona hyvin todennäköisesti sen takia, että kyselyä mainostettiin Eepos-kirjastoille useamassa eri kanavassa kuin muille kirjastoille. Muuten vastaajamäärät eri maakunnista vertautuvat
suhteessa toisiinsa hyvin maakuntien vuonna 2017 tilastoituihin väestömääriin.
(Suomi lukuina 2018 2018, 45.)
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Kuviosta nähdään myös, että yksikään vastaajista ei ilmoittanut asuvansa Ahvenanmaalla tai Keski-Pohjanmaalla, kaikista muista maakunnista kyselyyn vastasi vähintään kaksi vastaajaa (Kuvio 2). Keski-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa ovat tilastollisesti
myös ne maakunnat, joissa on vähiten asukkaita. (Suomi lukuina 2018 2018, 45.)
Ahvenanmaan kohdalla on otettava huomioon myös se, että kysely oli tehty vain
suomen kielellä, joten on hyvin ymmärrettävää, että yksikään vastaajaa ei ilmoittanut asuvansa Ahvenanmaalla, jonka virallinen kieli on ruotsi.

Ulkomaat

3

Ahvenanmaa - Åland

0

Lappi

8

Kainuu

2

Pohjois-Pohjanmaa

11

Keski-Pohjanmaa

0

Pohjanmaa

3

Etelä-Pohjanmaa

41

Keski-Suomi

16

Pohjois-Karjala

2

Pohjois-Savo

9

Etelä-Savo

5

Etelä-Karjala

5

Kymenlaakso

9

Päijät-Häme

10

Pirkanmaa

36

Kanta-Häme

17

Satakunta

5

Varsinais-Suomi

24

Uusimaa

127
0
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40
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120

140

Kuvio 2. Kyselyn vastaajien asuinpaikka.

8.2 E-kirjojen ja e-äänikirjojen hakeminen
Kyselyn vastaajista selvästi suurin osa eli 80% (268) ilmoitti aloittavansa e-kirjojen
hakemisen kirjautumalla suoraan Ellibsiin ja hakevansa kirjoja suoraan sieltä. 17%
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prosenttia vastaajista eli 58 vastaajaa taas vastasi hakevansa kirjoja oman kirjastonsa aineistohaulla. Pieni osa vastaajista eli 3% (9) taas ilmoitti aloittavansa e-kirjojen haun muulla tavoin.
Muuten-vastausvaihtoehdon yhteydessä oli vastaajille avoin kenttä, johon he saattoivat vastata, että millä muulla tavoin he hakevat aineistoja. Näistä yhdeksästä vastaajasta kahdeksan vastasi tähän avoimeen kysymykseen. Vastaajista kolme ilmoitti, että käyttää vaihtelevasti kahden muun vastausvaihtoehdon tapoja. Kaksi
muuta vastaajaa ilmoitti aloittavansa haun Bookbeatistä. Muista vastaajista yksi
vastaaja vastasi, että hän hakee suoraan Ellibsistä, mutta ei kirjaudu sinne ensin.
Toinen vastaaja vastasi aloittavansa haun Amazon.comista tai Project Gutenbergistä ja kolmas vastaaja vastasi, että aloittaa hakemisen kirjastonsa äänikirja hyllystä.
Tulos ei yllätä, sillä jos aineistoa haluaa lainata, on käyttäjän kuitenkin kirjauduttava
Ellibsiin. Onkin luonnollista, että käyttäjä kirjautuu ja hakee e-kirjoja suoraan Ellibsistä. Sen sijaan, että hän ensin hakisi aineistoa kirjastonsa omalla aineistohaulla,
jonka jälkeen hänen on kuitenkin siirryttävä ja kirjauduttava Ellibsiin, jotta hän pystyy
lainaamaan kyseisen aineiston. Yleisesti asiakkaat kuitenkin haluavat vältellä ylimääräisiä työvaiheita, kun he etsivät ja lainaavat aineistoja (Laine 2012).
Osa vastaajista kuitenkin vastasi hakevansa aineistoa ensin oman kirjastonsa aineistohaulla. Tätä voisi selittää se, että vastaajat ovat kokeneet, että aineistoa on
helpompi hakea kirjaston omalla aineistohaulla, koska se on asiakkaille vielä tutumpi kuin Ellibs-sivusto. Ellibs-sivusto kuitenkin eroaa jonkun verran kirjastojen
omista aineistonhakusivuista ja siinä on hieman erilaisia haku- ja rajaustoimintoja,
joita käyttäjät eivät ehkä vielä ole löytäneet ja oppineet käyttämään niin hyvin. (Ellibslibrary, [viitattu 26.9.2018].) Alla olevasta taulukosta käy kuitenkin ilmi, että ne
kyselyyn vastaajat, jotka ovat vastanneet aloittavansa aineiston hakemisen suoraan
Ellibsistä ovat yleisesti kokeneet e-kirjojen ja e-äänikirjojen löytämisen hieman helpommaksi kuin ne, jotka ovat käyttäneet kirjastonsa omaa aineistohakua (Taulukko
14).
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Taulukko 14. Aineistonhakupaikan vaikutus prosentteina siihen kuinka helppona aineiston löytäminen koetaan.
Aineiston haku kirjas-

Haku suoraan El-

ton omalla aineisto-

libsistä

Muuten

haulla
Helppoa

20%

25%

44%

Melko helppoa

44%

46%

56%

Melko vaikeaa

24%

21%

Vaikeaa

12%

7%

En osaa sanoa
Yhteensä

1%
100%

100%

100%

(N=58)

(N=268)

(N=9)

Taulukosta nähdäänkin, että Ellibsiä käyttäneistä vastaajista suurempi osa on kokenut aineiston löytämisen Ellibsistä helpoksi tai melko helpoksi kuin kirjaston aineistohakua käyttäneet vastaajat. Tätä samaa linjaa tukee myös se, että pienempi
osuus Ellibsistä hakeneista vastaajista kokee, että hakeminen Ellibsistä on melko
vaikeaa tai vaikeaa kuin kirjastonsa omaa aineistohakua käyttäneistä vastaajista.
Kyselyn vastaajista suurin osa vastasikin, että aloittaa hakemisen suoraan Ellibsistä, joten siinä mielessä ei ole mitenkään ihmeellistä, että vastaajat myös kokevat, että aineiston löytäminen sieltä koetaan suurelta osin ainakin melko helpoksi.
(Taulukko 14.)
Taulukkoa 14 tarkasteltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että kyselyyn vastaajista vain 58 ilmoitti käyttävänsä oman kirjastonsa aineistohakua hakiessaan e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Määrä onkin melko pieni, joten asiasta ei voida vetää mitään
suurta johtopäätöstä, että e-kirjojen löytäminen on vaikeampaa, kun käytetään kirjaston omaa aineistohakua kuin silloin, kun käytetään Ellibsiä, vaan tulokset ovat
suuntaa antavia. (Taulukko 14.)
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Muuten

34

Selailen yleisesti valikoimaa

169

Selailen tiettyyn genreen
kuuluvia teoksia

82

Haen tietyn kirjailijan teoksia

15

Haen tiettyä teosta

35
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100

150

200

Kuvio 3. Miten vastaajat yleensä hakevat e-kirjoja ja e-äänikirjoja.

Oheisesta kuviosta käy ilmi, kuinka vastaajat yleensä hakevat e-kirjoja ja e-äänikirjoja kirjastonsa tarjoamasta valikoimasta. Vastauksista selviää, että vastaajista puolet (50%) selailee yleisesti tarjolla olevaa valikoimaa ja seuraavaksi eniten eli 24%
(82) selaa tiettyyn genreen kuuluvia teoksia. Kuten kuviosta nähdään, vastaajien oli
mahdollista valita vastausvaihtoehdoksi myös, että hakee aineistoa jollain muulla
tavalla. (Kuvio 3.) Muuten-vastausvaihtoehdon kohdalla oli kyselyssä avoin vastauskenttä, johon vastaajat pystyivät kertomaan, miten muuten he teoksia hakevat.
34 vastaajasta 33 vastasi tähän avoimeen kysymykseen. Vastaajista 13 ilmoitti, että
selaa uutuuksia ja viimeksi päivitettyjä kirjoja ja pyrkii tällä tavalla löytämään itseään
kiinnostavaa luettavaa. Seuraavaksi eniten eli yhdeksän vastaajaa ilmoitti hakevansa teoksia selaamalla niitä teoksia, jotka ovat heti lainattavissa palvelusta. Vastaajista viisi ilmoitti käyttävänsä vaihtelevasti kysymyksessä olleita valmiita vastausvaihtoehtoja tilanteen mukaan. Kaksi vastaajaa ilmoitti hakevansa vain lainatuimmat
nyt teoksia ja yksi vastaaja ilmoitti käyttävänsä sanahakua kirjojen etsinnässä. Yksittäiset vastaajat myös kertoivat hakevansa kirjoja tietyn genren ja muiden suositusten mukaan, hakemalla aikuisille suunnattuja äänikirjoja sekä lasten aineistoa tai
huomaamalla häntä kiinnostavan kirjan jossain toisessa materiaalissa.
Suurin osa vastaajista siis selkeästi suosii aineiston selailua. Selattavaa aineistoa
saatetaan rajata jollain tapaa, mutta harvinaisempaa on, että haetaan vain jotain
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tiettyä teosta. Muuten-vastausvaihtoehdon avoimeen vastaukseen muutamat vastaajat olivat kommentoineet, että tietyn aineiston selaaminen on heistä kaikkien helpoin tapa hakea heitä kiinnostavaa aineistoa, koska heidän kirjastonsa tarjoama valikoima on sen verran pieni. Yksi mahdollinen selitys sille, että käyttäjät suosivat
mieluummin selailua kuin tietyn teoksen hakemista kirjan tai kirjailijan nimellä voi
olla myös se, että nimellä hakeminen ei aina Ellibsissä toimi niin kuin sen pitäisi.
Tämä tuli ilmi kyselyn avoimeen kysymykseen annetuissa vastauksissa koskien Ellibsin haku- ja rajaustoimintojen kehitystarpeita. Muutama (7) vastaajista oli huomannut, että nimellä hakiessa kävi välillä niin, että tuloksia ei tullut ollenkaan ja toisinaan taas tuloksia sitten löytyikin, minkä takia hakua ei oltu koettu toimivana ja
luotettavana.
Samasta avoimesta kysymyksestä kävi ilmi myös se, että aineistojen selaaminenkaan ei ole aivan ongelmatonta Ellibsissä. Vastaajista 16 kertoi, että kun selatessa
avaa jonkun kirjan tiedot ja sitten palaa takaisin ei pääsekään enää siihen samaan
kohtaan josta kirjan avasi, vaan päätyy takaisin alkuun ja selaaminen joudutaan
aloittamaan uudestaan. Kun oman kirjaston valikoima Ellibsissä on pieni ei tämä
varmasti aiheuta suurta ongelmaa. Ison valikoiman kanssa tämä saattaa kuitenkin
osoittautua työlääksi, kun selaamisen joutuu aina aloittamaan alusta, jos haluaa katsoa tarkemmin jonkun kirjan tietoja.

Taulukko 15. Kuinka helppona tai vaikeana kyselyn vastaajat kokivat e-kirjojen ja/tai
e-äänikirjojen löytämisen kirjastonsa valikoimasta.
Vastaajien lukumäärä

Prosentti

Helppoa

82

24%

Melko helppoa

153

46%

Melko vaikeaa

69

21%

Vaikeaa

27

8%

En osaa sanoa

4

1%

Taulukosta 15 nähdään, miten kyselyn vastaajat ovat kokeneet e-kirjojen löytämisen helppouden oman kirjastonsa valikoimasta. Selvästi yli puolet vastaajista (70%)
on kokenut, että aineiston löytäminen on joko melko helppoa tai helppoa. Taulukosta nähdään kuitenkin, että osa vastaajista kokee, että aineiston löytäminen on
jollain tavalla vaikeaa. (Taulukko 15.) Syytä siihen, miksi osa vastaajista kokee, että
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e-kirjojen löytäminen on vaikeaa, on suoralta kädeltä hankala sanoa, sillä syitä voi
olla useita. Syynä voi olla esimerkiksi se, että kirjasto ei tarjoa tarpeeksi opastusta
aineiston hakemisen tukemiseksi ja asiakas ei osaa hakea aineistoa. Syynä voi olla
myös se, että aineiston kuvailutiedot eivät ole kunnossa. Selitys voi olla myös se,
että aineistoa on sen verran vähän, että asiakasta kiinnostavia kirjoja ei tahdo löytyä
ja hän mieltää, että tämä johtuu siitä, että aineistoa on vaikea löytää.
Koitin ristiintaulukoimisen avulla selvittää vaikuttaisiko vastaajien käyttämä laite tai
ikä siihen kuinka helppona tai vaikeana he kokivat aineiston löytymisen, mutta taulukointi ei kuitenkaan tarjonnut selityksiä. Vastaajien vastaukset olivat jakaantuneet
hyvin tasaisesti eikä minkään laitteen kohdalla käynyt ilmi, että käyttäjät olisivat kokeneet, että aineistoa olisi ollut jotenkin vaikeampi löytää. Myöskään ikä ei vaikuttanut vaikuttaneet siihen kuinka helppona tai vaikeana vastaajat olivat aineiston löytämisen kokeneet, vaan vastaukset jakautuivat eri ikäryhmien kohdalla myös hyvin
tasaisesti.
Kuten yllä jo mainitsin syitä sille, miksi 29% (96) vastaajista on kokenut, että aineiston löytyminen on ollut melko vaikeaa tai jopa vaikeaa voi olla hyvinkin monia. Syiden selvittäminen vaatisikin jatkotutkimusta, jotta niitä voitaisiin kartoittaa.

8.3 Millä laitteella vastaajat käyttävät Ellibsiä
Kyselyssä selvitettiin millä laitteella vastaajat ovat käyttäneet Ellibsiä ja ovatko he
kokeneet Ellibsin käytössä jotain ongelmia joillakin laitteilla. Laitteiden käytöstä saatuja vastauksia on myös ristiintaulukoinnin avulla vertailtu muista kysymyksistä saatuihin vastauksiin, jotta saataisiin laajempi kuva siitä, kuinka laitteen käyttö on voinut
vaikuttaa e-kirjojen hakemiseen ja löytämiseen sekä Ellibsin käyttöön.
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Tabletilla
32 %
(N=105)
Älypuhelimella
45 %
(N=151)

Tietokoneella
23 %
(N=78)
Kuvio 4. Millä laitteella kyselyn vastaajat yleisimmin käyttävät Ellibsiä.

Kysymykseen koskien sitä, millä laitteella kyselyyn vastaajat yleisimmin käyttävät
Ellibsiä vastasi 334 vastaaja eli yksi koko kyselyyn vastanneista henkilöistä jätti kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen. Yllä olevasta kuviosta nähdään, millä laitteella tähän kysymykseen vastanneet vastaajat yleensä käyttävät Ellibsiä. (Kuvio
4.)

Taulukko 16. Iän vaikutus siihen, millä laitteella Ellibsiä yleensä käytetään.
alle 15

15–24

25–34

35–44

45–54

55–64

yli 64

100%

71%

58%

54%

40%

34%

12%

Tietokoneella

5%

14%

29%

26%

21%

12%

Tabletilla

24%

18%

17%

33%

45%

77%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(N=2)

(N=21)

(N=50)

(N=87)

(N=91)

(N=56)

(N=26)

Älypuhelimella

Yhteensä

Taulukosta 16 nähdään miten, ikä on vaikuttanut siihen, millä laitteella kyselyyn vastaajat ovat yleensä käyttäneet Ellibsiä. Taulukosta nähdään, että 35–44-vuotiaat
sekä siitä nuoremmat ikäryhmät ovat käyttäneet Ellibsiä selvästi yleisimmin puhelimella. Vielä 45–54-vuotiaista vastaajistakin enemmistö (40%) vastasi käyttävänsä
Ellibsiä älypuhelimella, mutta tässä ikäluokassa vastaukset ovat jakautuneet kaikkein tasaisimmin eri laitteiden välillä eli vastauksista ei enää niin selvästi erota mi-
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tään selvää laitesuosikkia. Sen sijaan yli 55–64-vuotiaiden ja sitä vanhempien vastaajien keskuudessa enemmistö vastaajista käyttää kännykän sijaan tablettia. Tabletin käyttö näyttää korostuvan, mitä vanhempia vastaajat ovat. Nuoremmat siis selvästi käyttävät Ellibsiä mieluiten puhelimella, mutta kun ikää tulee lisää, aletaan
käyttää enemmän myös tietokonetta ja tablettia. (Taulukko 16.)
Tulokset vastaavat hyvin sitä kuvaa, miten laitteita käytetään muutenkin. Älypuhelimia käytetään nykyään todella paljon, koska niiden näytöt ovat kasvaneet ja muutenkin ne ovat kehittyneet ominaisuuksiltaan paljon. Älypuhelimia käyttävät paljon
etenkin 18–25-vuotiaat nuoret. Onkin luontevaa, että laitteella, jota muutenkin käytetään paljon, käytetään myös Ellibsiä. Monet nuoret kokevatkin, että puhelimella
voi tehdä kaikki samat asiat kuin tabletillakin ja tabletin sijaan käytetään mieluummin
joko puhelinta tai tietokonetta. Sen sijaan etenkin eläkeläisten keskuudessa, tabletti
on kuitenkin suosiossa ja se koetaan isomman näyttönsä takia mukavammaksi käyttää kuin puhelin. (Larkio 2018, 2–3.)

Taulukko 17. Millä muulla laitteella kyselyn vastaajat ovat käyttäneet Ellibsiä.
Laite

Vastaajien lukumäärä

Älypuhelin

67

Tabletti

61

Tietokone

66

Tietokone + lukulaite

2

Lukulaite

3

Yhteensä

199

Vastaajilta kysyttiin myös ovatko he käyttäneet Ellibsiä myös jollain toisella laitteella
ja vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Vastaajista 48% (162) vastasi, että ei ole
käyttänyt Ellibsiä millään toisella laiteella ja vastaajista 52% (173) vastasi, että on
käyttänyt Ellibsiä myös jollain toisella laiteella. Kyllä-vastauksen kohdalla oli avoin
vastauskenttä, johon vastaajat pystyivät vastaamaan, että millä muilla laitteilla vastaaja oli Ellibsiä käyttänyt. (Taulukko 17.)
Kuten yllä mainittiin vastaajista hieman yli puolet (52%) vastasi, että on kokeillut
Ellibsin käyttöä jollakin toisella laitteella. Osa vastaajista kirjasi avoimeen kysymykseen useammankin kuin vain yhden laitteen, jolla on myös käyttänyt Ellibsiä, mikä
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näkyy taulukossa 17. Vastaukset ovat jakautuneet melko tasaisesti älypuhelimen,
tabletin ja tietokoneen välillä ja muutama vastaaja ilmoitti käyttävänsä Ellibsiä myös
lukulaitteella ja muutama vastasi, että on tietokoneella siirtänyt teoksia Ellibsistä
omalle lukulaitteelleen. (Taulukko 17.)
Niistä vastaajista, jotka vastasivat yleensä käyttävänsä Ellibsiä älypuhelimella 31
kertoi kokeilleensa Ellibsin käyttöä myös tabletilla. 34 vastaaja taas kertoi kokeilleensa Ellibsin käyttöä myös tietokoneella ja 10 vastaajaa kertoi kokeilleensa Ellibsiä sekä tietokoneella, että tabletilla.
Ellibsiä yleensä tietokoneella käyttävistä vastaajista 20 vastasi kokeilleensa Ellibsiä
myös älypuhelimella ja 11 kokeilleensa käyttöä myös tabletilla. Vastaajista yhdeksän kertoi kokeilleensa käyttöä sekä puhelimella, että tabletilla. Tämän lisäksi kaksi
vastaajaa kertoi kokeilleensa Ellibsin käyttöä lukulaitteella, toinen vastaajista tosin
totesi, ettei käyttö kuitenkaan onnistunut ja, että kirjat täytyy ensin siirtää tietokoneella lukulaitteelle. Yksi vastaaja myös kertoi kokeilleensa Ellibsin käyttöä hänelle
vieraalla tietokoneella.
Niistä vastaajista, jotka ovat yleisimmin käyttäneet Ellibsiä tabletilla 12 vastasi kokeilleensa Ellibsin käyttöä myös tietokoneella ja 27 kertoi kokeilleensa Ellibsin käyttöä myös älypuhelimella. 11 vastaajaa kertoi kokeilleensa käyttöä sekä puhelimella,
että tietokoneella ja yksi vastaajista oli merkinnyt mukaan lukulaitteenkin.
Eli melkein puolet niistä vastaajista, jotka yleisimmin käyttävät Ellibsiä älypuhelimella (50%) tai tabletilla (49%) ovat kokeilleet palvelun käyttöä myös jollain toisella
laitteella. Tietokoneella Ellibsiä yleensä käyttävistä vastaajista Ellibsin käyttöä jollain
toisella laitteella on kokeillut pieni enemmistö (58%) vastaajista. Selvästi monet vastaajat ovat siis halunneet kokeilla Ellibsin käyttöä myös muilla laitteilla. Testaamalla
saadaankin selville, mikä laite itsellä toimii parhaiten, sillä kuten taulukosta 16 nähdään mieltymykset voivat vaihdella esimerkiksi iän mukaan (Taulukko 16).
Vastaajilta, jotka olivat vastanneet kokeilleensa Ellibsin käyttöä myös jollain muulla
laitteella, kysyttiin seuraavaksi, että oliko Ellibsin käyttö kaikilla heidän käyttämillään
laitteilla yhtä sujuvaa. Tähän kysymykseen olivat yhtä vastaajaa lukuun ottamatta
vastanneet kaikki ne vastaajat, jotka olivat ilmoittaneet käyttäneensä Ellibsiä myös
jollain toisella laitteella eli kysymykseen vastasi 172 vastaajaa.
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Vastaajista hieman yli puolet (55%) koki, että Ellibsin käyttö on ollut yhtä sujuvaa
kaikilla laitteilla, joilla he ovat Ellibsiä käyttäneet. Pieni osa eli 12% (20) vastaajista
taas oli kokenut, että käyttö ei ole sujunut millään heidän käyttämällään laitteella.
Ristiintaulukoinnin avulla kävi ilmi, että 12 niistä vastaajista, jotka yleensä käyttävät
Ellibsiä älypuhelimellä koki, että käyttö ei ole ollut sujuvaa kummallakaan heidän
käyttämistään laitteista. Ellibsiä yleensä tietokoneella käyttävistä vastaajista taas 6
oli sitä mieltä, että Ellibsin käyttö ei ole ollut sujuvaa kummallakaan heidän käyttämistään laitteista ja tablettia yleensä käyttävistä vastaajista kaksi oli myös tätä
mieltä.
3% (6) vastaajista vastasi, ettei muista oliko laitteen käyttö hankalampaa jollain toisella laitteella. Vastaajista 30% (51) taas ilmoitti, että käyttö oli ollut hankalampaa
toisella heidän käyttämällään laitteella. Tämän vastausvaihtoehdon kohdalla oli
avoin vastauskenttä, johon vastaajat pystyivät kirjoittamaan, millä laitteella he olivat
kokeneet, että Ellibsin käyttö oli hankalampaa.
Avoimeen kenttään vastanneista vastaajista yli puolet (30) oli sitä mieltä, että Ellibsin käyttö oli hankalaa älypuhelimella. Osa vastaajista oli vastauksen oheen myös
laittanut miksi käyttö oli hankalaa tällä laitteella. Muutaman (4) vastaajan mukaan
käytön teki hankalaksi se, että puhelimen näyttö on niin pieni ja sen takia tekstikin
jää pieneksi. Kahden vastaajan mukaan myös Ellibsin selainkäyttö puhelimella oli
vaikeaa ja yhtä vastaajaa häiritsi se, että hän ei voinut lukita näyttöään samalla, kun
hän kuunteli e-äänikirjoja selaimessa. Yhtä vastaajaa häiritsi myös se, että e-äänikirjoja voi käyttää vain selaimessa, kun taas e-kirjat näkyvät myös Ellibsin omassa
sovelluksessa. Toisella vastaajalla lainatut e-äänikirjat eivät näkyneet ollenkaan puhelimessa, vaikka tietokoneella ne näkyvät. Yksi vastaaja kertoi, että Ellibsin mobiilisovelluksessa on bugeja, jotka häiritsevät kirjojen lukemista puhelimella. Yksi vastaaja taas kertoi, että Ellibsiin kirjautuminen oli hankalaa, koska kursori ei näkynyt
oikeassa ruudussa, vaan hyppi ympäri näyttöä.
Vastaajista 9 vastaajan mukaan käyttö oli hankalaa tabletilla ja 8 mukaan käyttö oli
hankalaa tietokoneella. Muutaman (3) vastaajan mukaan käyttö oli hankalaa myös
lukulaitteella, koska jotta kirjoja voi lukea laitteella vaatii se ylimääräisen työvaiheen,
että aineiston saa ladattua omalle lukulaitteelle. Kaksi vastaaja myös ilmoitti, että
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hankaluus riippui siitä, mitä Ellibsissä teki. Vastaajien mukaan esimerkiksi lukeminen oli helpompaa tabletilla tai puhelimella, mutta aineiston hakeminen on helpompaa tietokoneella.
Ristiintaulukointi paljasti myös sen, että niistä vastaajista jotka yleensä käyttävät
Ellibsiä älypuhelimella kolme koki, että Ellibsin käyttö tabletilla oli hankalampaa kuin
puhelimella. 11 vastaajaa taas koki, että käyttö oli hankalampaa heidän yleisimmin
käyttämällään laitteella eli älypuhelimella. Kaksi vastaajista kommentoi, että hankaluudet puhelimen kanssa ilmenivät Ellibsin puhelinsovelluksen käytössä. Kolmen
vastaajan mielestä taas Ellibsin käyttö oli hankalampaa tietokoneella kuin puhelimella ja kahden vastaajan mukaan eri toimintojen mukaan oli helpompaa käyttää
jotain tiettyä laitetta.
Ellibsiä yleensä tietokoneella käyttävistä vastaajista yhdeksän mielestä Ellibsiä oli
vaikeampi käyttää puhelimella kuin tietokoneella. Kahden vastaajan mielestä taas
tabletilla oli vaikeampi käyttää Ellibsiä ja kahden toisen vastaajan mielestä Ellibsiä
oli hankalampi käyttää lukulaitteella. Kaksi muuta vastaajaa kertoi myös, että Ellibsiä oli vaikeampi käyttää tietokoneella kuin jollain muulla heidän kokeilemallaan
laitteella.
Niistä vastaajista, jotka vastasivat käyttävänsä Ellibsiä yleensä tabletilla, kaksi kertoi, että Ellibsiä oli hankalampi käyttää tietokoneella kuin tabletilla. Kymmenen vastaajan mielestä Ellibsiä oli vaikeampi käyttää puhelimella ja yhden vastaajan mielestä Ellibsiä oli hankalampi käyttää lukulaitteella, koska se vaatii ylimääräisen työvaiheen. Vastaajista neljä taas koki, että käyttö oli vaikeampaa tabletilla kuin jollain
muulla heidän käyttämällään laitteella.
Kyselystä saatujen tulosten perusteella vaikuttaakin vahvasti siltä, että Ellibsin käyttöön liittyvät vaikeudet eivät ole mitenkään vahvasti sidoksissa mihinkään tiettyyn
laitteeseen jolla asiakkaat palvelua käyttävät. Kyselyyn saaduista vastauksista nähdään, että mikään laite ei nouse muista erilleen siinä mielessä, että todella moni
vastaaja olisi kokenut, että sillä on vaikea käyttää Ellibsiä. Jokaisen laitteen kohdalla
joku vastaaja oli kokenut jonkinlaisia ongelmia Ellibsin käytössä, mutta nämä kertovat ennemminkin yksittäisistä tai hetkellisesti koetuista ongelmista ja vastaajien
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omista laitteen käyttö tottumuksista ja mieltymyksistä kuin siitä, että Ellibsiä olisi erityisen haastavaa käyttää jollain laitteella. Osa käyttäjien kokemista ongelmista laitteiden suhteen oli myös sellaisia joihin Ellibs ei pysty vaikuttamaan oikeastaan ollenkaan kuten puhelimen liian pieneksi koettuun näyttöön. Ainoa keino miten Ellibs
pystyy tähän vaikuttamaan, on varmistaa, että sivusto toimii ja on mahdollisimman
selkeä myös puhelimen pienemmällä näytöllä.
Ellibsin käyttöä eri laitteilla on silti syytä aina silloin tällöin tutkia ja tarkistaa, että
palvelu toimii kaikilla laitteilla yhtä hyvin. Kaikilla käyttäjillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tai halua käyttää Ellibsiä usealla eri laitteella ja sen takia on todella tärkeää, että käyttö on sujuvaa kaikilla laitteilla.

8.4 Ellibsin toiminnot ja käytettävyys
Ellibsin käytön sujuvuutta koskevien kysymysten avulla pyrittiin selvittämään kuinka
hyvin Ellibsin eri rajaus- ja hakutoiminnot sekä ”peukutus”- ja suosikkilista-toiminnot
toimivat vastaajien mielestä ja kuinka hyödyllisinä he näitä toimintoja pitävät. Kysymyksillä selvitettiin myös sitä kuinka hyvin aineiston selainkäyttö ja lainaaminen ovat
vastaajien mielestä sujuneet. Avoimilla kysymyksillä pyrittiin lisäksi saamaan selvyyttä siitä minkälaisia vaikeuksia tai ongelmia vastaajat ovat Ellibsin käytössä kohdanneet ja mitä heidän mielestään palvelussa tulisi parantaa.
Taulukosta 18 nähdään miten vastaajat ovat kokeneet Ellibsin haku- ja rajaustoimintojen toimivuuden sekä kuinka hyödyllisinä he ovat näitä toimintoja pitäneet. Kyselyn vastaajista tähän kysymykseen vastasi 333 kaikista kyselyyn vastaajista eli
muutamat vastaajat jättivät kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen ja muutamat
vastaajista vastasivat vain osaan kysymyksen väittämistä. Kysymyksessä vastaajille esitettiin väittämiä koskien eri haku- ja rajaustoimintojen hyödyllisyyttä sekä toimivuutta ja vastaajat pystyivät valitsemaan sopivan vastausvaihtoehdon seitsemänasteisesta portaikosta. Olen taulukkoon hieman tiivistänyt vastauksia ja yhdistänyt niiden vastaajien vastaukset, jotka ovat olleet joko eri mieltä tai osittain eri
mieltä väittämästä sekä niiden vastaajien vastaukset, jotka ovat olleet joko samaa
mieltä tai osittain samaa mieltä väittämästä. (Taulukko 18.)
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Taulukko 18. Kuinka kyselyn vastaajat ovat kokeneet Ellibsin haku- ja rajaustoimintojen toimivuuden ja hyödyllisyyden.
Eri

Ei samaa

Samaa

En ole

En tiennyt

Yh-

mieltä/

eikä eri

mieltä/ osit-

käyttänyt

tällaisesta

teensä

osittain

mieltä

tain samaa

toimintoa

toimin-

eri

mieltä

nosta

mieltä
Haku-toiminto

31%

6%

58%

4%

1%

100%
(N=332)

toimii oikein hyvin
Genre/aihejaot-

27%

11%

42%

14%

6%

100%
(N=332)

telu toimii oikein hyvin
Lajittelu-toi-

24%

14%

33%

19%

10%

100%
(N=331)

minto toimii oikein hyvin
"Näytä vain lai-

5%

3%

86%

5%

1%

100%
(N=332)

nattavissa olevat" -toiminto
toimii oikein hyvin
Haku-toiminto

12%

11%

71%

4%

2%

100%
(N=332)

on todella hyödyllinen
Genre/aihejaot-

9%

17%

56%

11%

7%

100%
(N=333)

telu on todella
hyödyllinen
Lajittelu-toi-

8%

18%

44%

21%

9%

100%
(N=331)

minto on todella hyödyllinen
"Näytä vain lainattavissa olevat" -toiminto
on todella hyödyllinen

4%

3%

89%

3%

1%

100%
(N=333)
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Yllä olevasta nähdään, että suurin osa vastaajista on kokenut, että eri haku- ja rajaustoiminnot ovat heidän mielestään toimineet vähintäänkin melko hyvin ja he ovat
myös kokeneet, että toiminnot ovat olleet hyödyllisiä. Taulukosta nähdäänkin hyvin,
että vastaajat ovat yleisesti kokeneet, että rajaus- ja hakutoiminnot ovat hyödyllisiä,
mutta niiden toiminnassa on kohdattu jonkun verran ongelmia. Toimintojen toimivuutta onkin syytä pyrkiä hieman parantamaan, jotta ne vastaisivat paremmin käyttäjien tarpeisiin, sillä toiminnoille on selvästi kuitenkin tarvetta. (Taulukko 18.)
Vastaajien mielestä kaikkein parhaiten toimii selvästi toiminto jolla näkyviin saa vain
ne teokset, jotka ovat lainattavissa ja toiminto on myös todella selvästi koettu vähintäänkin melko hyödylliseksi. Taulukosta nähdään, että selvä enemmistö (71%) kyselyn vastaajista on myös kokenut, että haku-toiminto on hyödyllinen, mutta sitä ei
selvästikään ole koettu yhtä toimivaksi kuin ”Näytä vain lainattavissa olevat” -toimintoa. Taulukosta nähdäänkin, että 31% vastaajista on kokenut, että haku-toiminto ei
toimi kovin hyvin. Se onkin toiminto, jonka toimivuudessa pieni enemmistö vastaajista on kohdannut jotain ongelmia verrattuna muihin haku- ja rajaustoimintoihin.
Toiminnoista vastaajille kaikkein vierain oli selvästi aineiston lajittelu-toiminto. Tämä
oli toiminnoista se, jonka kohdalla useat vastaajat olivat vastanneet, että eivät ole
käyttäneet toimintoa (19%) tai, että he eivät edes tienneet, että Ellibsissä on tällainen toiminto (10%). (Taulukko 18.)
Keskiarvollisesti yleisimmin vastaajat olivat vastanneet lähes kaikkiin väittämiin, että
ovat väittämän kanssa melko samaa mieltä. Väittämään koskien ”Näytä vain lainattavissa olevat” -toimintoa vastaajat olivat keskiarvollisesti vastanneet yleisimmin
olevansa samaa mieltä väittämän kanssa. Yleisesti voidaankin todeta, että vastaajat
ovat olleet melko tyytyväisiä toimintojen toimivuuteen ja kokeneet ne hyödyllisiksi.
(Taulukko 18.)
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Taulukko 19. Kuinka kyselyn vastaajat ovat kokeneet Ellibsin suosittelutoimintojen
toimivuuden ja hyödyllisyyden.
Eri mieltä/

Ei samaa

Samaa

En ole

En tiennyt

osittain eri

eikä eri

mieltä/ osit-

käyttänyt

tällaisesta

mieltä

mieltä

tain samaa

toimintoa

toiminnosta

49%

29%

Yhteensä

mieltä
Peukutus-toi-

3%

9%

10%

100%
(N=332)

minto toimii oikein hyvin
Suosikkilista-

6%

6%

22%

43%

23%

100%
(N=331)

toiminto toimii
oikein hyvin
Peukutus on

11%

10%

10%

43%

26%

100%
(N=330)

todella hyödyllinen
Suosikkilista
on todella hyö-

6%

10%

23%

39%

22%

100%
(N=330)

dyllinen

Taulukosta 19 käy ilmi, miten kyselyn vastaajat ovat käyttäneet Ellibsin kahta aineiston suosittelutoimintoa ja kuinka toimivina ja hyödyllisinä he ovat niitä pitäneet.
Kysymyksessä oli haku- ja rajaustoimintoa koskevan kysymyksen tapaan väittämiä,
joihin vastattiin valitsemalla seitsemänasteisesta portaikosta itselle sopivin vastausvaihtoehto. Olen myös taulukon 18 tapaan tiivistänyt taulukossa näkyviä vastausvaihtoehtoja yhdistämällä eri mieltä ja osittain eri mieltä olevien vastaajien vastaukset sekä samaa mieltä ja osittain samaa mieltä olevien vastaajien vastaukset. Tähän
kysymykseen vastasi 332 vastaajaa eli muutama vastaaja jätti kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen ja kaikki vastaajat eivät ole vastanneet kaikkiin väittämiin.
(Taulukko 19.)
Taulukosta 19 käy selvästi ilmi, että nämä Ellibsin suosittelu toiminnot ovat selvästi
vähemmän käytettyjä kuin haku- ja rajaustoiminnot. Keskiarvollisesti yleisimmin
vastaajat ovatkin vastanneet kaikkiin väittämiin, että eivät ole koskaan käyttäneet
kyseistä toimintoa. Useat vastaajat vastasivat myös, että eivät ole edes tienneet,
että Ellibsissä on tällainen toiminto. (Taulukko 19.) Yritin löytää tietoa siitä, koska
nämä toiminnot olisivat Ellibsiin tulleen, sillä muistelin, että ne ovat vielä melko uusia
Ellibsissä, mikä osaltaan voisi selittää sitä, miksi näitä toimintoja ei ole käytetty tai
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edes huomattu. En kuitenkaan löytänyt mistään tietoa siitä, koska nämä toiminnot
olisi Ellibsiin lisätty, joten en voi varmasti sanoa, että toimintojen uutuus vaikuttaisi
siihen, miksi niitä ei ole käytetty. Yksi selitys voi olla myös se, että toimintoja ei
nähdä hyödyllisinä.
Ne vastaajat, jotka ovat toimintoja käyttäneet ovat olleet suurimmaksi osaksi sitä
mieltä, että suosikkilista toiminto toimii hyvin ja se on myös koettu hyödylliseksi.
Peukutus-toiminto sen sijaan on jakanut mielipiteitä hieman enemmän. (Taulukko
19.)
Vastaajilta kysyttiin vielä avoimella kysymyksellä, oliko heidän mielestään Ellibsin
haku- ja rajaustoiminnoissa sekä peukutus-, että suosikkilista-toiminnoissa jotain
mitä heidän mielestään tulisi kehittää ja parantaa. Avoimeen kysymykseen vastasi
121 vastaajaa. Vastausten joukossa oli jonkun verran myös yleisiä kommentteja Ellibs-sivustosta ja sen käytöstä, joten yhdistin ne vastaukset niiden vastausten joukkoon, jossa käytiin läpi Ellibsin käytettävyyttä yleisesti ja kokosin tähän kohtaan vain
ne kommentit, jotka liittyivät aineiston hakemiseen ja hakutulosten erilaisiin rajaustoimintoihin.
Avoimeen kysymykseen vastaajista 16 vastasi vain, ettei osaa vastata kysymykseen. Näistä vastaajista muutama (4) myös mainitsi, että Ellibsin haku- ja rajaustoiminnoissa olisi jotain kehitettävää, mutta he eivät täsmentäneet, että mitä kehitettävää tai parannettavaa niissä olisi.
Selvästi eniten vastaajat kertoivat genre-/aihejaottelussa sekä tulosten suodattamiseen liittyvistä ongelmista. Vastaajista 54 kertoi kohdanneensa näiden toimintojen
kohdalla ongelmia. Näistä 54 vastaajasta neljä kommentoi, että genret eivät aina
täsmää teosten kanssa ja kirjoja, jotka kuuluisivat johonkin genreen ei kuitenkaan
löydy genrejaottelusta. Vastaajat toivoisivatkin, että teosten asiasanoitukset laadittaisiin paremmin. Vastaajista 45 taas kommentoi sitä, että haun rajaaminen näillä
toiminnoilla on hankalaa eivätkä ne toimi kunnolla. Eli esimerkiksi, jos haluaa rajata
haun vain äänikirjoihin ja jännitykseen niin tämä ei onnistu, vaan tuloksissa tulee
vastaan myös e-kirjoja. Moni vastaaja kommentoi myös sitä, että kun hakua rajaa
vain aikuistenkirjoihin niin silti tuloksissa on lasten- ja nuortenkirjoja. Vastaajat toivoisivatkin, että haun rajaamiseen voisi käyttää useampia toimintoja yhdessä eli,
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että voisi hakea sekä genren mukaan, että käyttää eri suodatuskeinoja samaan aikaan ja, että tämä toimisi. Kaksi vastaaja toivoi myös sitä, että genre- ja aihejaottelun käytössä voisi valita useampia genrejä samaan aikaan.
Yksi vastaajaa myös toivoi, että genreihin lisättäisiin myös dekkarit ja toinen vastaaja toivoi, että romaanit ja novellit olisi laitettu genreissä erikseen. Yksi vastaaja
taas toivoi, että kännykällä hakiessa näkisi, jos haussa on jotain suodatuksia päällä.
Yksi vastaaja ehdotti, että genre- ja aiherajaukset sekä suodatukset voisi laittaa pikavalikkoon heti etusivulle, ettei aina tarvitse avata erikseen rajauslistoja.
Kysymykseen vastaajista 19 kertoi ongelmista haku-toiminnon suhteen ja teki siihen
kehitysehdotuksia. Yleisesti kommentoitiin, että toiminto on alkeellinen ja sitä on
kömpelö käyttää. Vastaajat myös kertoivat, että hakeminen epäonnistuu helposti ja
esimerkkeinä kerrottiin, että jos hakee kirjailijan tai kirjan nimellä niin voi olla, että
tuloksia ei löydy yhtään ja, kun hakua kokeilee myöhemmin uudestaan, niin tuloksia
yhtäkkiä löytyykin. Kehitysehdotuksina vastaajat ehdottivat, että haussa voisi olla
käytössä katkaisumerkki, jolla hakusanoja pystyy katkaisemaan. Muutama vastaaja
myös toivoi, että haussa olisi enemmän vaihtoehtoja eikä vain yksi ainut hakukenttä.
Kaksi muuta vastaajaa taas toivoi, että kun hakukenttään alkaa kirjoittaa hakusanaa
antaisi kenttä ehdotuksia, että tarkoititko tätä.
16 vastaajaa taas kommentoi sitä, että teosten selaaminen on hankalaa ja hidasta.
Syyksi tähän kerrottiin se, että kun teoksia selaa ja sitten avaa jonkun kirjan tiedot
ja sen jälkeen palaa takaisin ei pääsekään takaisin siihen kohtaan, jossa kirjan avasi
vaan päätyy takaisin aivan alkuun. Eli selaaminen täytyy aloittaa kokonaan alusta,
mikä koettiin hyvin turhauttavaksi. Yksi vastaaja antoi tähän kehitysehdotuksen, että
kirjan tiedot voisivat avautua erillisenä ponnahdusikkunana sen sijaan, että joudutaan siirtymään uudelle sivulle, että kirjan tiedot nähdään. Näin kirjantietoja voisi
katsoa, mutta ei tarvitsisi siirtyä sivulta mihinkään ja aineiston selailua pystyisi jatkamaan siitä kohdasta mihin on jäänyt.
Vastaajista 15 kommentoi Ellibsin suosittelu-, suosikkilista- ja peukutus-toimintoa.
Vastaajista neljä kertoi, että ei ollut edes tiennyt, että Ellibissä on tällainen toiminto
ja muutama kommentoi, että ei löytänyt toimintoa, vaikka nyt tiesikin sen olemassa-
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olosta. Yksi näistä vastaajista kertoi, ettei myöskään tiennyt suosikkilista-toiminnosta. Neljä vastaajaa kommentoi, että toiminnot eivät anna heille hyviä ja heitä
kiinnostavia suosituksia. Yksi vastaajista kertoi, että hän saa suosituksia lastenkuvakirjoista, vaikka ei ole niitä koskaan lainannutkaan ja vastaaja toivoikin, että suositukset antaisivat paremmin häntä kiinnostavia suosituksia. Yksi vastaajista ehdotti,
että peukutus-toiminto voisi tulla esiin vasta silloin, kun teoksen palauttaa ja, että
suosituksia voisi saada omien peukutusten perusteella. Toinen vastaaja taas toivoi,
että peukutuksessa olisi arvostelu vaihtoehtona myös keskinkertainen eikä vain
hyvä ja huono. Vastaaja ehdotti myös, että teokselle annettujen peukkujen määrä
myös näkyisi teoksen tiedoissa. Kaksi vastaajaa toivoi, että suosituksista saisi rajattua esiin ne teokset, jotka ovat sillä hetkellä lainattavissa. Yksi vastaaja ehdotti
myös, että suosikkilista nimen voisi muuttaa lukulistaksi.
Kysymykseen vastaajista yhdeksän kommentoi lajittelu-toimintoa ja vastaajat toivoivat kaikki sitä, että toimintoon saataisiin lisää vaihtoehtoja teosten lajittelemiseen.
Neljä toivoi, että lajittelu onnistuisi tekijän nimen mukaan ja kaksi toivoi, että kirjasarjat saisi lajiteltua niin, että ne ovat oikeassa järjestyksessä, jotta osia ei tarvitse
kaivella sieltä täältä.
Vastaajista kahdeksan esitti kehitysehdotuksena, että Ellibs-palvelua pystyisi räätälöimään omien mieltymystensä mukaisesti. Vastaajat toivoivat erityisesti, että palvelu muistaisi käyttäjien asettamat suodatus- ja rajausasetukset, jotta niitä ei aina
tarvitsisi asettaa uudestaan, kun palveluun kirjautuu.
Vastaajilta tuli myös yksittäisiä kehitysehdotuksia ja toiveita palvelun parantamiseksi. Toivottiin muu muassa sitä, että äänikirjat saisi palvelussa paremmin esille
ja että varatun kirjan tiedot saisi auki, koska nyt niitä ei saa. Kaksi vastaajaa taas
toivoi, että lainatut kirjat pystyisi tunnistamaan myös jostain muusta kuin vain kirjan
harmaasta kannesta, sillä siitä niitä on vaikea tunnistaa. Yhden vastaajan mielestä
taas ”Näytä vain lainattavissa olevat” -toiminto ei ollut hyödyllinen, sillä niin monet
teokset ovat muutenkin lainassa. Yksi vastaaja taas toivoi, että hakutulokset voisi
kääntää päinvastaiseksi ja toinen vastaaja taas koki, että sivuston sivusuunnassa
selaaminen on outoa ja toivoi, että sen voisi vaihtaa. Yksi vastaajaa taas toivoi, että
sivusto näyttäisi suoraan saatujen hakutulosten määrän ja toinen toivoi, että sitä
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teosten näkymismäärää yhdellä sivulla pystyisi itse säätämään. Yksi vastaaja kommentoi sitä, että teosten selaaminen puhelimella on hankalaa, kun sivusto ei aina
lataa kaikkia teoksia suoraan, vaan osa teoksista pitää käydä erikseen lataamassa,
jotta ne tulevat näkyviin.
Avoimen kysymyksen vastauksista kohosi muutamia selviä kehittämiskohteita kuten
genre- ja aihejaottelun sekä suodatus-toiminnon sujuvampi yhteiskäyttö sekä mahdollisuus tehdä useita rajauksia yhtä aikaa. Kehitettävää olisi selvästi myös hakutoiminnon, teosten selaamisen ja lajittelu-toiminnon suhteen. Vastauksissa olikin myös
hyviä ehdotuksia, joilla näitä voitaisiin kehittää, jotta ne jatkossa toimisivat ja palvelisivat käyttäjiä entistä paremmin. Erilaisten haku- ja rajaustoimintojen toimivuus korostuu etenkin silloin, kun aineistoa on enemmän ja tällä hetkellä kehitys näyttää
vahvasti siltä, että e-kirjoja ja e-äänikirjojen määrä tulee vain entisestään kasvamaan mikä myös lisää käyttäjiä (Vähäsarja 2017). Tämän takia onkin tärkeää, että
Ellibsin haku- ja rajaustoimintoja kehitetään ja parannetaan.
Yksi keskeinen kehittämiskohde olisi ehdottomasti aineiston parempi asiasanoittaminen ja luetteloiminen, jotta aineisto löytyisi entistä paremmin hakemalla. Parempi
luettelointi ja asiasanoitus mahdollistaisi myös sitä, että aineiston rajaukset myös
todella toimisivat ja ne aineistot, jotka käyttäjä rajaa tuloksistaan pois todella rajautuisivat pois. Myös aineiston selaamista olisi hyvä kehittää, sillä kuten kuviosta 3
nähtiin, oli se kaikkein eniten käytetty tapa, jolla vastaajat etsivät aineistoa. Olisikin
hyvä, että kirjan tiedoista palatessa näkymä palautuisi siihen kohtaan, josta kirjaa
on menty katsomaan, jotta käyttäjä ei joudu aloittamaan aineiston selaamista aivan
alusta asti. Yksi vaihtoehto tähän voisi hyvinkin olla yhden vastaajan ehdottama erillinen ponnahdusikkuna, josta kirjan tiedot ovat nähtävissä, ilman että tarvitsee siirtyä toiselle sivulle.
Kehitysideana haku- ja rajaustoiminnoissa voisi olla myös näiden yhtenäistäminen,
niin että ne löytyisivät samasta valikosta sen sijaan, että nyt valikkoja on useita.
Muutamissa vastauksissa tätä myös ehdotettiinkin. Tätä tukee myös se, että kuten
taulukosta 18 nähdään, oli jokaisen toiminnon kohdalla ainakin muutama vastaaja
vastannut, että ei edes tiennyt, että Ellibsissä on tällainen toiminto (Taulukko 18).
Myös avoimen kysymyksen vastauksissa oli kommentteja siitä, ettei oltu tiedetty
tästä toiminnosta tai ei tiedetty, miten jonkin rajauksen olisi saanut tehtyä, vaikka
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siihen Ellibsistä olisi löytynytkin oma toiminto. Monet vastaajat myös ilmaisivat, että
haluaisivat pystyä käyttämään useita rajaustoimintoja samaan aikaan, mitä myös
helpottaisi se, että rajaustoiminnot löytyisivät kaikki yhdestä ja samasta valikosta.
Tässä kyselyssä vastaajien kommentit kehitys- ja parantamistarpeista jäävät toki
melko vähäisiksi, kun vastausten määrää vertaa kyselyn kokonaisvastaaja määrään. Monet vastaajista selvästi ovatkin kokeneet, että toiminnot toimivat ihan hyvin,
mutta se ei tarkoita, etteikö kehitettävää olisi. Monien toimintojen osalta vastaukset
olivatkin niin yhtenäisiä, että haku- ja rajaustoimintoja olisi niiltä osin ehdottomasti
syytä kehittää tai ainakin tehdä jatkotutkimusta asiasta ja selvittää kehitystarpeita
vielä tarkemmin.
Suosittelutoimintojen sekä peukutus-toiminnon osalta taas selvästi keskeisin kehitystarve olisi niiden parempi esiin nostaminen, jotta käyttäjät löytäisivät ne. Sillä kuten taulukosta 19 nähdään ja avoimen kysymyksen vastauksista käy ilmi olivat
nämä sellaisia toimintoja, joista monet vastaajat eivät edes ole tienneet (Taulukko
19). Toiminnoista tuli avoimessa kysymyksessä myös muutamia hyviä parannus- ja
kehitysehdotuksia, jolla niiden toimintaa voitaisiin parantaa mikä voisi saada käyttäjät myös käyttämään toimintoja enemmän. Ensimmäiseksi olisi kuitenkin tärkeää,
miettiä keinoja joilla käyttäjät saadaan tietoiseksi ja käyttämään toimintoja enemmän, jotta voidaan tarkemmin lähteä miettimään niiden toimivuutta ja hyödyllisyyttä
käyttäjiä ajatellen.
Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, että onko heidän mielestään teosten lataaminen
Ellibsistä omalle laitteelle ollut sujuvaa. Kysymykseen vastasi 332 kaikista kyselyyn
vastaajista ja 35% vastaajista oli sitä mieltä, että lataaminen on ollut sujuvaa ja 29%
vastaajista on ollut sitä mieltä, että lataaminen on ollut melko sujuvaa. Eli selvästi
yli puolet vastaajista on kokenut, että teosten lataaminen omalle laitteelle on sujunut
ihan hyvin. 25% vastaajista vastasi, ettei ole koskaan ladannut teoksia omalle laitteelle ja 11% vastaajista taas oli kokenut, että omalle laitteelle lataaminen ei ole
sujunut hyvin.
Vastaajilta kysyttiin myös sitä ovatko he pitäneet teosten lukemista ja/tai kuuntelua
selaimessa sujuvana. Tähän kysymykseen vastasi 332 vastaajaa, joista selvästi yli
puolet (70%) oli kokenut, että teosten lukeminen ja/tai kuunteleminen selaimessa
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on ollut sujuvaa tai melko sujuvaa. Vastaajista 8% ilmoitti ettei ole lukenut tai kuunnellut teoksia selaimessa. 15% vastaajista taas oli kokenut, että teosten käyttäminen selaimella ei ole ollut kauhean sujuvaa ja 6% taas vastasi, että teosten käyttö
ei ole ollut ollenkaan sujuvaa selaimessa.
Avoimella kysymyksellä pyrittiin selvittämään mitä ongelmia vastaajat ovat mahdollisesti kohdanneet ladatessaan teoksia omalle laitteelleen tai teosten selainkäytössä. Kysymykseen vastasi 165 vastaajaa, joista 42 vastasi vain, että he eivät ole
kohdanneet mitään ongelmia tai sitten vastaajat vain sanoivat, että ovat kohdanneet
jotain ongelmia, mutta eivät täsmentäneet, että minkälaisia ongelmia.
Vastauksista kävi hyvin selkeästi ilmi, että eniten vastaajat olivat kohdanneet ongelmia e-äänikirjojen kanssa. Kysymykseen vastaajista 67 kertoi jostain e-äänikirjojen
käyttöön liittyvästä ongelmasta. Ongelmat liittyivät teosten toiston hitauteen ja katkeamiseen sekä siihen, että toistopaikka saattoi vaihtua yhtäkkiä. Vastaajista 18 oli
huomannut, että äänikirja ei ole lähtenyt toistamaan kappaletta siitä kohtaa mihin
kuuntelija oli jäänyt. Useat (17) vastaajat kertoivat, että jos kuuntelussa tulee jonkinlainen tauko saattaa toisto hypätä suoraan seuraavan kappaleen alkuun, vaikka
edellistä kappaletta ei ole vielä kuunnellut kokonaan. Toistopaikka oli välillä myös
vaihdellut täysin arvaamattomasti ja siirtynyt joko eteenpäin tai taaksepäin siitä kohdasta, mihin lukija oli jäänyt. Loput 49 vastaajaa taas kommentoivat erilaisista lataus- ja toiston hitauteen ja pysähtymiseen liittyvistä ongelmista. Moni vastaaja koki,
että e-äänikirjat latautuvat liian hitaasti ja oli turhauttavaa, että kappaleita oli välillä
pitänyt käydä erikseen lataamassa, jotta toisto jatkuisi. Kappaleiden välillä oli myös
liian pitkiä taukoja. Ne vastaajat (22), jotka kuuntelivat e-äänikirjoja joko puhelimella
tai tabletilla kommentoivat, että oli hankalaa, kun toisto päättyi aina yhden kappaleen jälkeen, jos puhelin oli laitettu kiinni ja puhelin piti avata ja laittaa seuraava
kappale toistamaan aina erikseen.
Kysymykseen vastaajista 15 esitti kehitystoiveena, että e-äänikirjat saisi e-kirjojen
tapaan ladattua omalle laitteelle tai, että ne olisivat saatavilla myös Ellibsin-sovelluksesta. Näin äänikirjoja voisi kuunnella myös ilman nettiyhteyttä. Ellibs onkin jo
kehittänyt palveluaan ja nykyään Ellibsin sovelluksesta löytyvät myös äänikirjat ja
niitä voidaan ladata ja kuunnella ilman nettiyhteyttä (Kärpijoki & Leskinen 2018.)

117

E-kirjojen selainkäyttöön liittyvistä ongelmista kommentoi 24 vastaajaa. Yleisimmät
ongelmat, joita vastaajat olivat kohdanneet, olivat sivunvaihdon hitaus tai, että sivunvaihto ei toiminut ollenkaan sekä se, että palvelu ei enää muistanut mitä sivua
käyttäjä oli viimeksi lukenut. Sen lisäksi vastaajat kertoivat yksittäisistä ongelmista,
joita olivat kohdanneet kuten, että kirjan tekstin koko oli yhtäkkiä muuttunut, kirja
jota oli luettu, katosi yhtäkkiä koko valikoimasta tai käyttäjä ei jostain syystä ollut
enää päässyt uudestaan lukemaan teosta jonka hän oli lainannut. Näiden lisäksi
kommentoitiin sitä, että kirjan selaaminen tökki, kirjan sivut olivat, miten sattuu ja,
että kännykällä lukiessa isot napit sivussa, joita ei saanut pois häiritsivät lukemista.
Vastaajista 12 kertoi, että heillä oli ollut Ellibs-palvelun sisäänkirjautumiseen liittyviä
ongelmia. Muutama (6) vastaaja kertoi, että nämä ongelmat liittyivät siihen, että palvelu heitti heidät ulos, kun he olivat lainaamassa, lukemassa tai kuuntelemassa jotain teosta, jolloin he joutuivat kirjautumaan uudestaan palveluun. Kuusi vastaajaa
taas kommentoi sitä, että on hankalaa, kun Ellibs ei toimi kaikilla selaimilla, vaan
selainta joutuu mahdollisesti vaihtamaan, että Ellibsiin pääsee kirjautumaan tai, että
saa lainattua aineistoa.
Teosten omalle laitteelle lataamiseen liittyvistä ongelmista kertoi 20 vastaajaa. Vastaajista kahdeksan mainitsi, että heillä oli ongelmia teosten lataamisen kanssa. Välillä teokset eivät jostain syystä latautuneet, mutta kun sitä kokeili myöhemmin uudestaan, lataaminen onnistuikin. Muutamat (4) taas kertoivat, että teosten lataaminen omalle laitteelle ei ollut jostain syystä onnistunut ollenkaan ja yksi vastaaja taas
kommentoi, että oli joutunut vaihtamaan selainta, jonka jälkeen lataaminen oli onnistunut. Yksi vastaaja taas teki lataamiseen liittyvän kehitysehdotuksen, että ladattavalla tiedostolla voisi olla kuvaavampi nimi kuten kirjan nimi. Muut ongelmat liittyivät käyttäjien käyttämiin laitteisiin tai Adobe Digital Editionin ja Blufire Reader -sovellukseen liittyviin ongelmiin.
Vastauksista käy selvästi ilmi, että merkittävimpiä kehityskohteita olisivat e-äänikirjojen sekä e-kirjojen toimivuuden parantaminen selainkäytössä, jotta se ei olisi niin
tökkivää ja hidasta. Olisi tärkeää, että sivunvaihdot ja kappaleen vaihdot tapahtuisivat sujuvasti, jotta luku- ja kuuntelumukavuus säilyy. Myös se, että käyttäjät löytävät
helposti sen kohdan mihin he ovat aikaisemmin jääneet, jotta kohtaa ei joudu aina
etsimään uudestaan on tärkeää. Kirjautumisongelmia on myös syytä pohtia, sillä ne
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osittain vaikuttavat myös aineiston käytön sujuvuuteen. Kuten yllä mainittiin, on Ellibsissä jo nyt tehty parannuksia, kun e-äänikirjat ovat saatavilla myös Ellibsin-sovelluksesta ja niitä voi siellä käyttää nyt myös ilman verkkoyhteyttä. Vielä on vaikea
sanoa, onko tämä auttanut myös muihin e-äänikirjojen käyttöön liittyviin ongelmiin
vai ei. Näiden muutosten myötä olisikin syytä tehdä uusi kysely ja selvittää, mitä
mieltä käyttäjät ovat näistä uusista muutoksista ja miten ne ovat vaikuttaneet teosten käytettävyyteen. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella voisi ajatella, että
uudistus on positiivinen ja on hyvä, että kehitystyötä on tehty.
Kysymykseen löytyykö Ellibsistä riittävästi ohjeita palvelun käytön tueksi 332 vastaajasta 42% vastaajista vastasi, että kyllä löytyy. Vastaajista 44% taas vastasi, ettei
osaa sanoa löytyykö ohjeita riittävästi ja pieni osa eli 14% taas vastasi, että ohjeita
ei löydy riittävästi.
Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin ovatko he hyötyneet Ellibsin tarjoamista käyttöohjeista. Kysymykseen vastasi 328 vastaajaa, joista lähes puolet (46%) ilmoitti, ettei
ole koskaan tarvinnut ohjeita. Tämä osaltaan selittää sitä, että vastaajista 44% vastasi edelliseen kysymykseen, että ei osannut sanoa onko Ellibissä tarpeeksi ohjeita
käytön tueksi. Lopuista vastaajista 29% oli saanut apua Ellibsin tarjoamista käyttöohjeista ja 26% taas ei ollut kokenut saavansa apua ohjeista. Vastauksista voidaan
päätellä, että Ellibsin käyttö on yleisesti koettu helpoksi, kun se on onnistunut ilman
käyttöohjeita. Tai sitten voi olla niin, että jos käytössä on ollut hankaluuksia, niin
apua on haettu jostain muualta kuten perheeltä, kavereilta tai kirjastosta sen sijaan,
että oltaisiin käytetty Ellibsin tarjoamia ohjeita.
On kuitenkin otettava huomioon myös se, että pieni osa 14% (45) vastaajista on
kokenut, että Ellibsistä ei ole löytynyt riittävästi ohjeita käytön tueksi ja, että 26%
(84) vastaajista ei ollut kokenut saavansa ohjeista apua. Nämä ovat toki vain pieni
osa kyselyyn vastaajista, mutta silti on aina huolestuttavaa, että ne jotka tarvitsivat
ohjeita käytön tueksi eivät ole niitä löytäneet tai ovat kokeneet, että niistä ei ole ollut
riittävästi apua. Näitä voisikin olla hyvä kartoittaa toisella tutkimuksella ja selvittää
miten ohjeita voisi parantaa, jotta käyttäjät saisivat niistä vielä paremmin apua.
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Viimeisenä kysymyksenä kyselyn vastaajilta kysyttiin, että mitä mieltä he ovat yleisesti käytettävyydestä ja onko heidän mielestään jotain mitä palvelussa pitäisi kehittää tai parantaa. Avoimeen kysymykseen vastasi 178 vastaajaa ja lisäsin tähän
kohtaan muutamia vastauksia myös muista avoimista kysymyksistä, koska vastaukset koskivat yleisesti Ellibsin käyttöä.
Vastaajista 63 lisäksi laittoi tähän vastaukseksi samoja vastauksia kuin kahteen
edelliseen avoimeen kysymykseen, joten en käy niitä tässä kohtaa enää uudestaan
läpi. Tämän lisäksi 10 vastajaa kommentoi tähän kenttää vain joko, että ei osaa
sanoa tai jotain muuta, mikä ei liittynyt tähän kysymykseen.
Useat vastaajat myös kommentoivat tähän, että toivoisivat valikoimaan lisää aineistoja tai teoksille lisää laina-aikaa. En käy niitäkään tässä sen tarkemmin läpi, koska
kuten työn teoriaosan luvussa 5.4. kerrotaan ei Ellibs vaikuta siihen kuinka paljon
aineistoa kirjaston tarjonnassa on, vaan kirjastot itse hankkivat haluamansa teokset
palveluun Ellibsin tarjoamasta valikoimasta ja määrittävät itse niille sopivat lainaajat.
Vastaajista 27 kommentoi, että heidän mielestään sivusto on liian hidas ja sen takia
sen käyttäminen tökkii. Sivujen pitäisi aueta ja vaihtua sujuvammin, jotta aineiston
selaaminen, hakeminen ja lainaaminen olisi mukavampaa. Vastaajista 16 taas kommentoi yleisesti, että sivuston käyttö ei ole ollut toimivaa ja siitä toivottaisiin helppokäyttöisempää. Yksi vastaajista myös ehdotti, että käyttäjät otettaisiin paremmin
mukaan sivuston suunnitteluun. Syitä siihen miksi käyttö ei ole ollut sujuvaa käyttäjät nimesivät esimerkiksi sen, että fontti on häiritsevän pientä, palvelussa käytetyt
termit eivät ole riittävän kuvainnollisia ja sen, että palvelu ei muista käyttäjän tietoja,
vaan ne joutuu aina kirjaamaan uudestaan. Vastaajista kuusi toivoi, että sivustosta
tehtäisiin selkeämpi ja, että sivuston ulkonäköä parannettaisiin. Yhdeksän vastaajaa
taas esitti, että palvelun ohjeita pitäisi selkiyttää, jotta niitä olisi helpompi ymmärtää.
Vastaajat kertoivat myös yksittäisiä kehitysehdotuksia, jotta sivusto toimisi paremmin. Näitä kehitysehdotuksia olivat: mahdollisuus lukea saman nimimerkin tekemät
arvostelut ja mahdollisuus keskustella nimimerkin kanssa, toinen ohjelmisto Adoben
tilalle, mahdollisuus laittaa kirjojen kansikuvat piiloon, aineiston omalle laitteella lataaminen tehtäisiin sujuvammaksi sekä, että samalla laitteella ja samalla selaimella
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pystyisi olemaan kirjautuneena useamman kirjaston valikoimaan. Yksittäiset vastaajat myös toivoivat, että palvelussa olisi mahdollisuus tehdä ennakkovarauksia
hankinnassa oleviin teoksiin sekä, että palveluun tunnistautuminen onnistuisi helpommin kuin kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Vastaajat esittävät myös, että
olisi hyvä, jos palvelussa olisi mahdollisuus nähdä ruudulla enemmän valikoiman
kirjoja, että aineistoa voisi jakaa ja linkittää kaverille tai jakaa sosiaalisessa mediassa. Kaksi vastaajaa toivoi myös sitä, että palvelu olisi yhteneväisempi kirjaston
omien tietokantojen kanssa, jotta hakeminen helpottuisi ja, jotta kaikki lainat eli painetut teokset sekä e-kirjat ja e-äänikirjat näkyisivät yhdestä näkymästä. Neljä vastaaja toivoi myös, että mobiilisovelluksen käytettävyyttä parannettaisiin myös, jotta
sovellus toimisi paremmin.
Vastaajista 35 taas oli oikein tyytyväisiä palveluun ja koki, että sitä on helppo käyttää. Kaksi näistä vastaajista kehui erityisesti mobiilisovellusta ja totesi, että se on
todella kätevä.

8.5 Yhteenveto
Kyselyn vastauksista selvisi, että suurin osa kyselyyn vastaajista aloittaa e-kirjojen
ja e-äänikirjojen hakemisen suoraan Ellibsistä sen sijaan, että aineistoa haettaisiin
ensin oman kirjaston aineistohaulla. Aineiston hakemisessa vastaajat taas suosivat
aineiston selaamista. Selaamisen helpottamiseksi aineistoa saatetaan rajata jotenkin esimerkiksi niin, että selataan vain lainattavissa olevia teoksia tai etsitään johonkin tiettyyn genreen kuuluvia teoksia.
Kyselyn vastaajat käyttivät Ellibsiä melko vaihtelevasti eri laitteilla, joista pienellä
erolla suosituin laite vastaajien keskuudessa oli älypuhelin. Monet vastaajista olivat
myös kokeilleet Ellibsin käyttöä useammalla kuin vain yhdellä laitteella. Älypuhelimen käyttö oli suosituinta alle 54-vuotiaden käyttäjien keskuudessa. Tästä vanhemmat käyttäjät sen sijaan suosivat eniten tablettia. Käyttäjät olivat myös kohdanneet
jotain ongelmia Ellibsin käytössä sekä älypuhelimella, tietokoneelle, että tabletilla,
mutta mikään laite ei vaikuttanut siltä, että Ellibsiä olisi ollut erityisen vaikea käyttää
sillä.
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Yleisesti Ellibsin haku- ja rajaustoimintoja pidetään melko hyvin toimivina ja ne koetaan hyödyllisiksi. Toimivuuden osalta toiminnoissa oli kuitenkin vielä jonkin verran
parantamisen varaa. Yksi kehittämiskohde on aineiston parempi asiasanoitus ja luokittelu, joka mahdollistaisi teosten helpomman löytämisen ja varmistaisi, että ne olisi
helpompi sijoittaa oikeisiin genreihin. Toinen kehittämiskohde on genre ja aihejaottelun sekä suodatuksen paremmin toimiva yhdistely mahdollisuus, että käyttäjät
pystyvät paremmin ja tehokkaammin rajaaman aineistoa ja löytämään helpommin
heitä kiinnostavia teoksia. Kolmas selkeä kehittämiskohde on selaamisen helpottaminen niin, ettei kirjan tietojen katselun jälkeen palaa aina takaisin alkuun ja joudu
aloittamaan selaamista alusta. Tässä hyvä ratkaisu voisi olla yhden vastaajan ehdottama ponnahdusikkuna, josta kirjan tiedot olisivat nähtävissä ilman, että täytyy
siirtyä toiselle sivulle. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella mieleen nousi myös
sellainen kehitysehdotus, että haku- ja rajaustoiminnoilla olisi yhteinen valikko
usean erillisen valikon sijasta. Tämä helpottaisi useamman rajauksen yhtä aikaista
käyttämistä ja auttaisi käyttäjiä löytämään erilaiset rajaustoiminnot.
Kyselystä kävi ilmi myös se, että peukutus- ja suosikkilista-toiminnot olivat vastaajille melko vieraita. Niitä käytettiin selvästi vähemmän kuin haku- ja rajaustoimintoja
ja useampi vastaaja myös ilmoitti, että ei edes tiennyt, että Ellibsissä on tällaisia
toimintoja. Näiden osalta Ellibsin olisikin hyvä miettiä, miten niitä saataisiin paremmin mainostettua käyttäjille, jotta niitä alettaisiin hyödyntää enemmän.
Yleisesti kyselyn vastaajat pitivät myös teosten lataamista omalle laitteelle sekä teosten lukemista ja/tai kuuntelua selaimessa sujuvana. Muutamia kehityskohteita
kuitenkin löytyi e-kirjojen ja e-äänikirjojen selainkäytön suhteen. Teosten sivun ja
kappaleen vaihdot olisi hyvä saada toimimaan sujuvasti. Tämän lisäksi pitäisi kehittää aineistojen kirjanmerkki-toimintoa, jotta palvelu muistaa paremmin sen kohdan
johon käyttäjä on jäänyt ja pystyy taas palaamaan siihen, ilman että kohtaa tarvitsee
etsiä. Monet kyselyyn vastaajat myös toivoivat, että e-äänikirjoja pystyisi kuuntelemaan ilman nettiyhteyttä ja tämä onkin jo toteutunut, kun e-äänikirjat tulivat saataville Ellibsin sovellukseen.
Suurin osa kyselyyn vastaajista ei ole tarvinnut Ellibsin tarjoamia käyttöohjeita ja
palvelun käyttö on koettu melko helpoksi. Kuitenkin osa vastaajista, jotka tarvitsivat
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ohjeita, koki ettei saanut niistä tarvitsemaansa apua. Kyselyn viimeisessä kysymyksessä muutama vastaaja toivoinkin, että käyttöohjeitä kehitettäisiin, jotta ne olisivat
helpommin ymmärrettävät. Tämä olisi siis myös yksi kehittämiskohde palvelussa.
Yleisesti kyselyn vastaajat ovat kuitenkin selvästi olleet tyytyväisiä Ellibsin käytettävyyteen ja palvelun käyttö on koettu riittävän helpoksi. Kehittämällä palvelua siitä
voidaan kuitenkin saada vielä parempi ja käyttäjäystävällisempi.
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9 POHDINTA
Opinnäytetyön tekeminen oli hyvin palkitseva prosessi ja olen tyytyväinen saamiini
tuloksiin ja sain mielestäni hyvin vastattua asettamiini tutkimuskysymyksiin. Mietin
työtä tehdessäni, että olisiko aihetta pitänyt kuitenkin vähän supistaa ja keskittyä
joko e-aineistojen näkyvyyteen kirjastoissa, jolloin mukaan olisi voinut ottaa myös
verkkomainonnan ja ehkä tehdä kyselyn asiakkaille tai sitten keskittyä vain Ellibsiin.
Lopulta en kuitenkaan olisi tiennyt kummasta osiota olisin ollut valmis luopumaan ja
aiheet liittyivät kuitenkin vahvasti toisiinsa ja työ onnistui ihan hyvin, vaikka siitä tulikin melko laaja.
Haamuasioinnin osalta työni tutkimus oli pitkälti vain hyvin kevyt katsaus e-aineistojen mainostamiseen kirjastoissa. Sanoisin, että se oli hyvä aloitus, josta voisi jatkotutkimuksilla lähteä työstämään laajempaa kuvaa siitä, kuinka kirjastoissa mainostetaan erilaisia e-aineistoja. Lisätutkimusta voisi lähteä tekemään ensiksi siitä,
miten e-aineistoja mainostetaan kirjastojen fyysisten tilojen lisäksi myös verkossa ja
jatkaa siitä sitten selvittämään vielä tarkemmin mikä vaikutus mainonnalla on eri eaineistojen käyttö- ja lainausmääriin. Tätä voisi tutkia esimerkiksi tehostetun mainoskampanjan avulla, joka voitaisiin suunnitella ja toteuttaa kirjaston fyysisissä tiloissa ja verkossa tapahtuvasta mainonnasta saatujen havaintojen perusteella.
Olen myös tyytyväinen niihin tuloksiin, joita sain kyselylläni, mutta kyselyn suhteen
mieleen on myös kohonnut paljon ajatuksia ja ideoita siitä, miten kyselystä olisi voinut tehdä vielä paremmin. Yksi asia olisi se, että minun olisi pitänyt olla jo aiemmin
yhteydessä Ellibsiin ja myös Ellibsissä oltaisiin toivottu tätä. Näin olisin voinut suunnitella kyselyä sekä sen jakamista yhteistyössä Ellibsin kanssa ja näin kyselystä
oltaisiin saatu vielä paremmin heidän tarpeitaan vastaava. Olen kuitenkin iloinen
siitä, että Ellibs oli kiinnostunut kyselystäni myös tällaisenaan ja, että saamiani tuloksia tullaan käyttämään Ellibsin kehittämistyössä.
Tämän lisäksi hioisin vielä kyselyn kysymyksiä sekä vastausvaihtoehtoja. Sain kyllä
oikein hyvin vastauksia kyselyyni, mutta osa kysymyksistä ja vastausvaihtoehdoista
olisi vaatinut vielä työtä. Vastausvaihtoehtojen suhteen tajusin, että olin unohtanut
muutamasta kysymyksestä vastausvaihtoehtoja, kuten vastaajien asuinpaikasta
olin unohtanut ulkomaat-vaihtoehdon ja Ellibsin haku- ja rajaustoimintojen suhteen
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olin unohtanut suodatus-toiminnon. Tämän lisäksi olisin ehkä muuttanut joitain kysymyksiä monivalintakysymyksiksi ja ehkä vähentänyt avoimia kysymyksiä.
Muutamien kysymysten kohdalla mietin myös hieman sitä, että ymmärsivätkö kaikki
vastaajat mitä kysymyksellä tarkoitin. Selvästi etenkin haku- ja rajaustoimintojen
sekä suosittelu-toimintojen osalta osa niistä oli joillekin vastaajille vieraampia mikä
hieman vaikeutti vastaamista. Mietinkin näin jälkikäteen, että olisin voinut joihinkin
kysymyksiin lisätä hieman tarkentavia selityksiä tai jopa kuvia kysymykseen liittyen,
jotka olisivat selventäneet kysymystä ja auttaneet vastaajia ymmärtämään, mitä tarkoitin. Kysymysten ymmärtäminen ei kuitenkaan onneksi vaikuttanut olevan mikään
suuri ongelma ja koski kommenttien perusteella vain muutamia vastaajia.
Jälkiviisas onkin aina helppo olla ja ainahan sitä löytyy jotain parannettavaa ja kehitettävää. Kokonaisuutena olen kuitenkin erittäin tyytyväinen opinnäytetyöhöni ja
kaikkeen siihen, mitä olen oppinut työtä tehdessäni.
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LIITTEET
Liite 1. Mystery Shopping -lomake
Liite 2. Kyselylomake

1(3)

LIITE 1 Mystery shopping -lomake

MYSTERY SHOPPING
Päivämäärä:
Kirjasto:

Mainosten ulkonäkö
1. Millaisia mainokset ovat (julisteita, lehtisiä ym.)?

2. Minkä kokoisia mainokset ovat?

3. Miten mainoksissa mainostetaan e-aineistoja?

2(3)

4. Mitä värejä mainoksissa on käytetty?

Mainosten sijoittelu
5. Miten mainokset on sijoitettu kirjaston tiloihin?

6. Mille korkeudelle mainokset on sijoitettu?

Yleisiä huomioita
7. Kuinka monta mainoksia oli yhteensä?

3(3)

8. Oliko mainokset helppo huomata? Oliko ne asetettu hyvin näkyville?

9. Kuinka henkilökunta opastaa e-aineistojen käytössä
Kysymys: Löytyykö Enni Mustosen Syrjästäkatsojan tarinoita –sarjan kirjoja e-kirjoina? Miten voin lukea niitä?

Muita huomioita

1(7)
LIITE 2 Kyselomake

E-kirjojen ja e-äänikirjojen löydettävyys ja Ellibs-e-kirjastopalvelun käytettävyys

1. Sukupuoli
nainen
mies
muu

2. Minkä ikäinen olet?
alle 15-v.
15-24-v.
25-34-v.
35-44-v.
45-54-v.
55-64-v.
yli 64-v.

3. Mitä teet päätoimisesti?
Olen koululainen
Olen opiskelija
Olen työssä
Olen työtön
Olen yrittäjä
Olen eläkeläinen
muu

4. Missä asut?
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme

2(7)
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa - Åland

5. Mistä aloitat e-kirjojen ja/tai e-äänikirjojen hakemisen?
Haen aineistoa kirjastoni omalla aineistohaulla
Kirjaudun suoraan Ellibsiin ja haen sieltä
Muuten, miten?
________________________________

6. Miten yleensä haet e-kirjoja ja/tai e-äänikirjoja?
Haen tiettyä teosta
Haen tietyn kirjailijan teoksia
Selailen tiettyyn genreen kuuluvia teoksia (esim. dekkareita, fantasiaa ym.)
Selailen yleisesti valikoimaa
Muuten, miten?
________________________________

7. Onko e-kirjojen ja/tai e-äänikirjojen löytäminen kirjastosi valikoimasta mielestäsi?
Helppoa
Melko helppoa

3(6)
Melko vaikeaa
Vaikeaa
En osaa sanoa

8. Millä laitteella yleensä käytät Ellibsiä?
Älypuhelimella
Tietokoneella
Tabletilla (esim. iPad)

9. Oletko käyttänyt Ellibsiä myös jollakin toisella laitteella?
En
Kyllä, millä?
________________________________

10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, oliko Ellibsin käyttö mielestäsi yhtä sujuvaa molemmilla laitteilla? (Jos vastasit en, voit siirtyä suoraan seuraavaan kysymykseen.)
Kyllä oli
Ei ollut sujuvaa kummallakaan laitteella
En muista
Toisella laitteella käyttö oli hankalampaa, millä?
________________________________

11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien Ellibsin haku- ja rajaustoimintojen toimivuutta ja hyödyllisyyttä aineiston etsinnässä?
3 - en sa1 - eri 2 - vähän
maa, enkä
mieltä eri mieltä
eri mieltä
Haku-toiminto toimii
oikein hyvin
Genre/aihejaottelu toimii oikein hyvin
Lajittelu-toiminto toimii oikein hyvin

4 - melko 5 - sasamaa
maa
mieltä
mieltä

6 - en ole kos- 7 - en tiennyt, että
kaan käyttänyt Ellibsissä on tältätä toimintoa lainen toiminto
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"Näytä vain lainattavissa olevat" -toiminto
toimii oikein hyvin
Haku-toiminto on todella hyödyllinen
Genre/aihejaottelu on
todella hyödyllinen
Lajittelu-toiminto on
todella hyödyllinen
"Näytä vain lainattavissa olevat" -toiminto
on todella hyödylllinen

12. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien Ellibsin suosittelu- "peukutus" ja suosikkilista-toimintojen
toimivuudesta ja hyödyllisyydestä?
3 - en sa1 - täysin 2 - vähän
maa, enkä
eri mieltä eri mieltä
eri mieltä

4 - melko 5 - sasamaa
maa
mieltä
mieltä

6 - en ole kos- 7 - en tiennyt, että
kaan käyttänyt Ellibsissä on tällaitätä toimintoa nen toiminto

Suosittelu-toiminto
"peukutus" toimii
oikein hyvin
Suosikkilista-toiminto toimii oikein
hyvin
Suosittelu-toiminto
"peukutus" on todella hyödyllinen
Suosikkilista-toiminto on todella
hyödyllinen

13. Onko edellisissä kysymyksissä mainituissa haku- ja rajaustoiminnoissa sekä suosikkilista- ja arvostelutoiminnoissa jotain mitä pitäisi mielestäsi kehittää ja parantaa?
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

14. Onko teosten omalle koneelle lataaminen Ellibsistä ollut sujuvaa?
On ollut sujuvaa
On ollut melko sujuvaa
Ei ole ollut kauhean sujuvaa
Ei ole ollut ollenkaan sujuvaa
En ole koskaan ladannut teoksia koneelle

15. Onko teosten lukeminen ja/tai kuuntelu selaimessa ollut mielestäsi sujuvaa?
On ollut sujuvaa
On ollut melko sujuvaa
Ei ole ollut kauhean sujuvaa
Ei ole ollut ollenkaan sujuvaa
En ole lukenut tai kuunnellut mitään teosta selaimessa

16. Oletko kohdannut jotain ongelmia teosten koneelle lataamisessa ja/tai teosten selain käytössä?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

17. Löytyykö Ellibsistä mielestäsi riittävästi ohjeita palvelun käytön tueksi?
Kyllä löytyy
Ei löydy
En osaa sanoa

18. Oletko hyötynyt Ellibsin tarjoamista käyttöohjeista?
Kyllä olen
En ole
En ole koskaan tarvinnut ohjeita
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19. Mitä mieltä olet yleisesti Ellibsin käytettävyydestä? Onko Ellibsissä jotain, mitä sinun mielestäsi pitäisi parantaa ja/tai kehittää?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2000 merkkiä jäljellä

