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Kustannusten vertailu- ja analysointivälineet

Tietoaineistoseminaari, Tieteiden talo

LM Tietopalvelut, Jussi Kettunen, 15.10.2010

LM Tietopalvelut

• Suomalainen perheyritys, perustettu 1972

• Suomen johtava, Pohjoismaiden suurin tietopalvelualan toimija

• Toiminnot ja henkilökunta Pohjoismaissa ja Baltiassa

• Helsingin ja Tukholman toimistoissa työskentelee yli 60 työntekijää

• Tytäryritys iO Kustantajapalvelut Oy toimii Forssassa

• Henkilökunta alan ammattilaisia sekä kirjastoalan koulutuksen saaneita

• Dun & Bradstreet AAA-vakavaraisuusluokitus

• Asiakaspalvelun  ISO 9001:2000 standardointi käynnissä

• Liikevaihto vuonna 2009 noin 25M€

• Asiakkaina akateemiset kirjastot, tutkimuskirjastot, yritykset, sairaalat, 

julkiset organisaatiot, kaupungit ja kunnat
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Toimipisteet Pohjoismaissa

• Suomi, Helsinki

• Ruotsi, Tukholma

• Norja, Oslo

• Viro,Tallinna 

Kyselytutkimus kirjastoalan muutoksesta ja 

tietoaineistovälittäjän roolista

• Toteutettiin elokuussa 2010 sähköisenä kyselytutkimuksena

• Vastaajista 43% edusti erikoiskirjastoja, 36 % yliopistollisia kirjastoja ja 

21 % tutkimuskirjastoja

• Tavoitteena kartoittaa akateemisten ja muiden tieteellisten kirjastojen 

suhdetta tietoaineistojen välityspalveluihin Suomessa

• Pystyä kehittämään palvelua oikeaan suuntaan, jotta palvelu ja 

kirjaston tarpeet kohtaisivat

• Lisäksi tavoitteena ymmärtää alan yleistä kehitystä, trendejä ja 

tulevaisuuden haasteita

• Osa isompaa, myös Ruotsissa ja Norjassa toteutettavaa tutkimusta
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Kyselyn teemat

• Kirjastoalan yleinen muutos ja tulevaisuuden trendit

• Painettujen ja e-aineistojen hankinta, käyttö ja hallinnointi tieteellisten 

kirjastojen näkökulmasta

• Tietoaineistojen välityspalvelun rooli tieteellisten kirjastojen 

julkaisuhankinnan ja -hallinnoinnin tukena 

• E-aineistoon liittyvät erityiset mahdollisuudet sekä haasteet kirjastojen 

näkökulmasta. 

Kirjastoalan yleinen muutos – aineistot 

muuttuvat elektroniseen muotoon

• Tärkein yksittäinen muutos e-aineistojen voimakas nousu painettujen 

aineistojen rinnalle, 96 % vastaajista arvioi e-aineiston lisääntyvän 

omassa kirjastossa merkittävästi tai jonkin verran seuraavan 5 vuoden 

aikana

• Osa kirjastoista hankkii enää ainoastaan ne aineistot painettuina mitä ei 

ole saatavilla elektronisessa muodossa.

• Aineistojen muuttuessa elektronisiksi kirjaston henkilökunnalta 

vaaditaan yhä enemmän teknistä osaamista, 82% vastaajista piti 

väittämää hyvin todennäköisenä tai todennäköisenä

• Kirjastot kansainvälistyvät ja vaikutteita haetaan ulkomailta

• Kirjastojen asiakkaat hakevat aineistoa monipuolisesti eri lähteistä
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Tieteelliset kirjastot ja tietoaineistojen 

välityspalvelu

• Aineistojen sujuva käyttöönotto ja käyttö

• Paikallinen asiakaspalvelu ja yhteistyön toimivuus korostuvat 

aineistojen hallinnan vaikeutuessa

• Asiakaspalvelun merkitys nousi vahvasti esille, vastauksissa oltiin 

yksimielisiä mm. reklamaatioprosessin ja tavoitettavuuden suhteen

• Palvelulta toivottiin joustavuutta laskutukseen, ei etukäteislaskutusta

E-aineistot ja tietotekniset ratkaisut

• Tieteellisissä kirjastoissa e-aineiston osuus on suuri: yli puolet 

vastaajista kertoi, että oman kirjaston kausijulkaisuhankinnoista noin 

75 % on e-julkaisuja

• Valintakriteereinä e-aineistojen nopea käyttöönotto ja tilausten 

keskeytyksettömyys

• Välittäjää kaivataan e-aineistojen keskeytyksettömän uusimisen sekä 

aineiston lisensoinnin ja rekisteröimisen tueksi

• Välittäjältä toivotaan tukea myös e-aineiston löytämiseen

• Tietoteknisten ratkaisujen nopea käyttöönotto ja teknisen tuen 

tavoitettavuus hintaa tärkeämmät 
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E-aineistot ja tietotekniset ratkaisut

• Jopa 77% vastaajista toivoi kirjastonsa hankkivan 

lähitulevaisuudessa toimivan ratkaisun aineistojensa 

käyttöasteen arvioimisen tueksi. Kun aineistojen todellinen 

käyttöaste tiedetään, kirjastot pystyvät tekemään 

parempia hankinta- ja budjetointipäätöksiä.

Miksi ERM-ratkaisu?
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360 Resource Manager

Mistä löydän tiedon, missä kaikissa 

tietolähteissä ovat ne julkaisut 

jotka haluaisimme hankkia?
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Aineiston etsiminen: the e-Catalog

Etsi julkaisu nimen, 

tietokannan tai esim. 

tiedontarjoajan nimellä

Tulokset näyttävät kaikki potentiaaliset aineistotiedot ja sijainnit haetulle

julkaisulle, joten tiedät helposti mihin tietolähteeseen ja mille kateajalle kyseinen

nimeke kuuluu

Ratkaisu aineiston löytämiseksi: e-Catalog

Etsi tiedontarjoajan, tietokannan tai esim. julkaisun nimellä
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Ratkaisu aineiston löytämiseksi: e-Catalog

Kaikki nimekevariaatiot tuodaan esiin hakutuloksissa

Ratkaisu aineiston löytämiseksi: e-Catalog

Näe aineistotiedot julkaisutasolla
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Arviointi ennen hankintaa

Kuinka hyvin mahdollisesti 

hankittava aineisto sopii 

nykyiseen kokoelmaamme?

Onko siinä tarpeeksi yksilöllistä 

aineistoa?

Aineiston arviointi: Overlap Analysis
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Aineiston arviointi: Overlap Analysis

Koekäyttövaihe

Haluamme merkitä koekäytössä 

olevat aineistot helpompaa 

hallintaa varten.
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Tiedota statuksen muutoksesta hälytyksillä

Aseta eri aineistoille

hälytyksiä, esim. mikä on 

koekäytössä / mikä

peruutettu

Hälytykset voidaan “sitoa” 

myös esim. aineiston

uudistamispäivään

Koekäytön palautteen hallinnointi

Koekäyttäjät 

voivat 

kommentoida 

käytössä 

olevaa 

aineistoa
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Seuraa arviointiperusteita

Hankintavaihe

Mitkä ovat tämän tietolähteen 

admin-tunnukset?
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Hallinnoi hankinnan tietoja

Talleta ja jaa 

admin-

tunnukset

Tallenna ja näytä 

asiakkaalle 

aputoimintosivun 

URL-osoite tai 

dokumentti

Hankintavaihe

Paljonko tämä aineisto maksaa?



10/18/2010

14

Hallinnoi kustannustietoja

• Aineistojen kustannukset voidaan lisätä budjetointia tai esim. historiatietoja

varten.

• Kustannustietoja voidaan lisätä kaikilla tasoilla, esim. julkaisu- tai 

tietokantatasolla.

Hallinnoi kustannustietoja

• Yksilöidyt kustannustiedot voidaan lisätä mihin tahansa aineistotyyppiin
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Hallinnoi kustannustietoja

• Lisää kustannustiedot yksikkö- ja / tai kokoelmatasolla

• Näyttää yksikköjen yhteenlasketun summan tai koko kokoelman

summan

Hankintavaihe 

Meillä on tarve tallentaa ja jakaa 

aineistojen lisenssitietoja, kuten 

alkamispvm, loppumispvm ja 

painetun lisenssisopimuksen 

säilytyspaikka.
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Hallinnoi aineistojen lisenssitietoja

Käyttöehdot

Käyttöehdoilla 

viitataan 

käyttäjäryhmiin, 

sallittuun käyttöön 

ja omiin lisätietoihin

Valitse “Display In 

Settings” ja voit valita, 

mitkä käyttöehdot 

näytetään asiakkaalle



10/18/2010

17

Näytä käyttöehdot asiakkaille ja henkilökunnalle

Asiakkaiden nähtäväksi 

määritellyt käyttöehdot  

löytyvät  “view terms of use” –

linkin kautta

Näytä käyttöehdot asiakkaille ja henkilökunnalle
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Hallinnoi yhteystietoja

Keneen otan yhteyttä kun esim. on 

aika uusia tilaus?

Hallinnoi yhteystietoja

Muokkaa 

yhteyshenkilöjen 

tyyppiä omien 

tarpeiden mukaan
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Hallinnoi yhteystietoja

Yhteyshenki-

löllä voi olla 

useampi rooli

Aineistotietojen muokkaaminen

Tämä aineisto (esim. 

julkaisupaketti) on hankittu 

kirjastoon eri kateajoilla kuin 

Knowledge Basessa
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Yksilölliset ratkaisut 
Muokkaa URL, 

tietokantojen

nimiä ja proxy-

tietoja

Muokkaa 

kateaikoja 

toimittajan, 

tietokannan ja 

julkaisun tasolla

Lisää 

muistiinpanoja 

tietokanta-, 

julkaisu- ja 

aineistotasolla

Resource Notes

Harkitsemme aineiston uusimista, 

mutta haluamme tietää onko 

viime vuoden aikana ollut 

käyttökatkoja
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Resource Notes Manager

Kokoelmiin, 

toimittajiin, 

tietokantoihin ja/tai 

julkaisuihin voi liittää 

viestejä

Muokkaa viestien 

tyyppiä ja statusta

Notes Manager
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Kokoelmien rakentaminen

Haluaisimme ryhmitellä 

aineistoamme ja liittää tietoa 

koko ryhmään

Luo omia kokoelmia

• Luo kokoelmia toimittajasta tai sisällöstä riippumatta

• Yhteystiedot, kustannukset, lisenssit ja viestit voidaan kohdistaa koko 

kokoelmaan

• Perusta kokoelma haluamillasi perusteilla, esim. lisenssien, laskutusryhmien tai 

statuksen mukaan
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Hallinnoi kokoelman tietoja

Liitä admin-tiedot, hinnat, 

lisenssit ja muistiinpanot 

koko kokoelmaan

Muotoile aineistolistaa

Serials Solutions® KnowledgeWorks ja 360-

tuotteet toimivat saumattomasti
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Serials Solutions® 360 Counter

COUNTER-standardiin yhteensopivia raportteja:
– JR1 = Journal Report 1: Luetut kokotekstiartikkelit per 

julkaisu / kuukausi

– JR2 = Journal Report 2: Pois käännytettyjen lukumäärä per 

kuukausi / julkaisu

– DB1 = Database Report 1: Hakujen ja käyttöjen 

kokonaislukumäärä per kuukausi / tietokanta

– DB2 = Database Report 2: Pois käännytettyjen lukumäärä 

per kuukausi / tietokanta

– DB3 = Database Report 3: Hakujen ja käyttöjen 

kokonaislukumäärä per kuukausi / palvelu

Serials Solutions® 360 Counter

Julkaisutason käyttötilasto



10/18/2010

25

Serials Solutions® 360 Counter

Science Magazine – korkein käyttäjämäärä

Serials Solutions® 360 Counter
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Serials Solutions® 360 Counter

Analysoi sama nimeke useammalta tarjoajalta

Serials Solutions® 360 Counter

Analysoi sama nimeke useammalta tarjoajalta 
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Serials Solutions® 360 Counter 

Serials Solutions® 360 Counter 

360:n hyödyt – nimekkeiden normalisointi

– Yhtenäistää standardoimattomat nimekkeet 

yhteen standardilistaan 

– Yhdistää eri välittäjien käyttämät nimekevariaatiot
• X määrä hakuja sanalla “JAMA”

• Y määrä hakuja sanoilla “the Journal of the American Medical 

Association”

• Yhdistää X + Y haut

– Luokittelee julkaisut aihepiireittäin
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Serials Solutions® 360 Counter 

360:n hyödyt – Vähentää manuaalista työtä

• SUSHI- käytössä

• LM Data Retrieval Service

– Kerää käyttötilastot miltä tahansa tiedontarjoajalta

– Tiedot ladattavissa 360 Counteriin

– Täysin räätälöity ratkaisu

ERC (Electronic Resources Consulting) palvelu

• ERC-palvelu vapauttaa kirjaston resursseja rutiinitöistä ydintehtäviin

• Palvelua käyttävät kaikentyyppiset kirjastot ja tietopalvelut

• Palvelu räätälöidään aina täysin asiakkaan tahtotilan ja tarpeen 

mukaisesti

• Autamme asiakkaitamme mm: 

• e-aineistojen käyttöönotossa (esim. e-julkaisujen / tietolähteiden 

aktivointi käyttöön)

• hintaneuvotteluissa (sekä uusien että jo tilattujen aineistojen osalta)

• koulutuksessa (sekä kirjaston henkilökunnan että kirjaston 

asiakkaiden)

• e-aineistojen kartoittamisessa (esim. mitä uutta tarjolla ensi 

vuodeksi jonkin tietyn tieteen alalle tai paljonko tulisi maksamaan 

koko painettu aineisto e-aineistona tilattuna)

• e-aineistojen käyttö- ja hallinnointipalveluiden arvioinnissa, 

käyttöönotossa ja ylläpidossa 
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LM Tietopalvelut tarjous

• LM Tietopalvelut tarjoaa veloituksettoman koekäytön  ERM ratkaisusta  

(sisältää 360 Resource Manager ja 360 Counter tuotteet) loppuvuoden 

ajaksi Suomalaisille tieteellisille kirjastoille.

• Koekäytön alussa webinar esittelytilaisuus koekäytön sujuvuuden 

varmistamiseksi.

• Kaikki ostopäätökseen johtavat koekäyttö- ja arviointiprosessit ovat 

oikeutettuja 20% alennukseen vuodelle 2011. 

• LM Tietopalvelut hoitaa käyttöönottoprosessin, mm. aineistojen- ja 

lisenssitietojen tallentamisen ja päivityksen kirjaston puolesta.

• LM Tietopalvelut tarjoaa LM Data Retrieval palvelun -25% alennuksella 

vuodeksi 2011.

Kiitos! Kysymyksiä?

Jussi Kettunen

jussi.kettunen@LMinfo.fi

040 848 9758

mailto:Jussi.kettunen@LMinfo.fi

