
Lasten ja nuorten e-aineistojen lisenssien hankinta valtakunnallisesti  
 
Hankekuvaus: 
 
Tarkoituksena on luoda lasten ja nuorten valtakunnallinen digitaalinen aineisto ja asettaa se 
käyttöön yleisten kirjastojen kautta.  Tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa lapsille ja nuorille 
suunnattujen digitaalisten aineistojen saatavuutta yleisten kirjastojen kautta sekä vähentää 
eriarvoisuutta vahvistamalla lasten ja nuorten lukutaitojen kehitystä, tukemalla oppimista, erilaisten 
oppimismahdollisuuksien hyödyntämistä ja lisäämällä osallisuutta. 
 
Laadukkaan ja monipuolisen digitaalisen aineiston tarve korostui poikkeusaikana, kun osa 
opetuksesta muuttui lähiopetuksesta etäopetukseksi ja korostui tarve ja taito käyttää sähköisiä 
aineistoja. 
 
Hankkeessa valikoidaan ja hankitaan monipuolista ja laadukasta digitaalista aineistoa 
käytettäväksi yleisten kirjastojen kautta, hankitaan sille käyttölisenssit sekä tehdään muut 
tarpeelliset toimenpiteet aineiston käyttöön saattamiseksi. 
 
Aineiston valinnassa otetaan huomioon eri kieliryhmien lapset ja nuoret ja toimitaan yhteistyössä 
muiden yleisten kirjastojen kanssa, hyödyntäen eri kirjastojen erityisosaamista tässä.  
 
Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä myös muiden toimijoiden (tekijänoikeusjärjestöt, 
kirjaliijaliitot, pelialan yhteisjärjestö) kanssa, joilla on jokin rooli digitaalisten aineistojen 
tuottamisessa, välittämisessä tai niistä tiedottamisessa. 
Lisäksi toimitaan yhteistyössä niiden kirjastokentän tai sen ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa, 
joilla on erityistä asiantuntemusta lasten ja nuorten digitaalisista aineistoista.   
Kohderyhmänä ovat yleisten kirjastojen kautta kaikki lapset ja nuoret.  
 
 
Alustava toimintasuunnitelma: 
 
11 -  12/2020: 
 
Suunnittelun ja työryhmätyöskentelyn käynnistäminen:  
Luodaan aineistoille (kirjat, lehdet, pelit) hankinnan ja valinnan lähtökohdat, kriteerit ja tarvittavat 
ominaisuudet 
Kartoitetaan eri aineistojen saatavuus ja toimittajat, sisältäen erikieliset materiaalit 
Täsmennetään eri aineistojen ja eri kielisten aineistojen hankintabudjetit  
 
1 - 7/2021       
Ensimmäiset tarjouspyynnöt   
Tulosten pohjalta kumppaneiden/toimittajien valinta 
Neuvottelut valittujen kumppaneiden sekä kustantajien kanssa   
Neuvottelut lainaus-alustoista ja aineiston aktivoinnista sekä ylläpidosta   
Hankintapäätökset sisällöistä sekä alustoista   
 

8 -  12/2021 
Aineiston käyttöönottoa koskeva viestintä ja ohjaus kirjastoille   
Aineiston käyttöönotto alkaa 
Toisen hankintakierroksen valmistelu  

1 - 7/2022  
Palautekysely kirjastoille alustan/alustojen toimivuudesta ja sisällöistä 
Toinen hankintakierros 
Kolmannen hankintakierroksen valmistelu  



8 - 12/2022 
Kolmas hankintakierros 
Palautekysely kirjastoille, kumppaneille ja käyttäjille 

1 - 6/2023 
Tiedotus hankkeen tuloksista ja luodusta aineistosta  
Palautteiden pohjalta tehtävät mahdolliset toimenpiteet ja muutokset  
Sovitaan aineiston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet hankkeen jälkeen, sen käyttöön liittyvä ohjeistus sekä 
asiaa koskeva viestintä eri osapuolille 

 
 
 
 
Kustannusarvio: 
 
1. Aineistolisenssit:  606 000 e. 

2. Palvelujen ostot: 120 000 e. 

- kilpailutus/asiantuntijatyö: 20 000 e. 

- palveluntarjoajan lisätyö:   20 000 e. 

- varaus kokoelman ylläpitomaksuihin:   75 000 e. 

- viestintä: 5 000 e. 

3.  Henkilöstökustannukset: 58 000 e.  

4. Viestintä: 

- materiaalikulut:  8 000 e.  

5. Matkakustannukset: 2000 e. 

6. Yleiskustannukset: 6 000 e. 

Yhteensä: 800 000 e.  


