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E-KIRJASTO JA E
GRAAFINEN OHJEISTO

Kirjastojen e-aineistotunnuksen ja eKirjasto-logon ohjeistus
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Tunnukset ja niiden käyttö
Kirjastojen e-aineistojen löydettävyyttä ja tun-
nistettavuutta helpottamaan on Sähköiset si-
sällöt yleisiin kirjastoihin -hankkeessa luotu val-
takunnallinen eKirjasto, josta löytyy valtaosa 
yleisten kirjastojen e-aineistoja sekä vapaassa 
käytössä olevia, kirjastojen tuottamia verkkoai-
neistoja.

Neuvoja, opastusta ja joissain tapauksessa 
myös viestintä- ja markkinointimateriaaleja saa 
Kirjastot.fi:stä. Yhteystiedot tämän ohjeistuksen 
lopussa.

eKirjasto-tunnus

eKirjasto on valtakunnallinen yleisten kirjas-
tojen käyttöliittymä, joka löytyy osoitteesta 
ekirjasto.kirjastot.fi. Se tarjoaa näkymän kaik-
kien kirjastojen e-aineistoihin ja vapaisiin verk-
koaineistoihin sekä haluttaessa rajauksen 
kunkin kirjastokimpan e-aineistoihin. eKirjasto-
tunnusta käytetään tämän käyttöliittymän yh-
teydessä.

e-tunnus

E-aineistoa, kirjaston tarjoamaa sisältöä voi-
daan markkinoida e-tunnuksella, joka voi 
esiintyä yksinään esitteissä, julisteissa, kirjasto-
korteissa, sisustuksessa ja laitteissa. E-tunnus 
edellyttää, että
•	kyseessä on kirjaston hankkima aineisto
•	kyseessä on veloituksetta käytettävä 

aineisto
•	kyseessä on kirja, lehti, elokuva, musiik-

kikappale tms. sisältö, joka on suoraan 
käytettävissä: e-tunnus ei ole palvelun, 
vaan sisällön tunnus

Kirjastoilla on oman hankkimansa lisäksi käy-
tössään myös valtakunnallisesti tuotettuja ai-
neistoja, joita myös voidaan markkinoida kir-
jastossa e-tunnuksen alla ikään kuin ne olisivat 
kirjaston omia. 

Digi-tunnus

Yleisten kirjastojen käytössä on myös palvelin, 
julkaisuohjelma ja käyttöliittymä kirjastojen di-
gitoimia aineistoja varten. Tämä Digi-kirjasto on 
osa eKirjastoa, mutta se voi olla tarjolla  asiak-
kaille myös yksinään. Tällöin käytetään Digi-kir-
jaston tunnusta. Lisätietoja toimitus@kirjastot.fi
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Terminologiasta asiakasviestinnässä
Kirjastojen e-aineistot tarkoittavat sisältöjä, 
jotka ovat asiakkaan hyödynnettävissä internet-
yhteyden avulla. Aineisto voidaan tarjota kir-
jaston verkossa tai etäkäyttöisenä. E-tunnuk-
sella merkattava aineisto ei ole metatietokanta 
vaan suorakäyttöinen sisältö.

E-kirjat, e-lehdet, striimattavat elokuvat tai mu-
siikki ovat arkikielessä myös verkkoaineistoja. 
Kirjaston palvelusivut tai verkkokirjastoksi kut-
suttu hakuliittymä eivät ole e-aineistoja.

eKirjasto on erisnimi yleisten kirjastojen käyt-
töliittymälle, josta voi tarkastella e-aineistoja 
valtakunnallisessa tai kimppakohtaisessa nä-
kymässä. Tämän käyttöliittymän kirjoitusasu 
leipätekstissä on  eKirjasto, joka sanaliitoissa 
käyttäytyy erisnimen tapaan. Kuvallinen eKir-
jasto-tunnus tarkoittaa vain tätä käyttöliit-
tymää, ei kimpan omaa verkkokirjastoa. Halut-
taessa voidaan eKirjasto tuoda osaksi kirjaston 
tai kimpan verkkokirjaston sivuja upokkeena tai 
linkkinä.

Digi-kirjasto tarkoittaa digitoituja aineistoja, 
jotka kirjasto tuo asiakkaan ulottuville. Ne voi-
daan liittää valtakunnalliseen Digi-käyttöliit-
tymään, joka on osa eKirjastoa. Digi-kirjastoa 
varten on oma tunnus, joka tarvittaessa voi-
daan tuoda yksinäänkin kirjaston verkkosi-
vuille. Kts. digi.kirjastot.fi
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Tunnukset ja suoja-alueet
eKirjasto-käyttöliittymän tunnus

eKirjaston tunnus muodostuu e-kirjaimen ja lu-
kulaitteen silhuetin yhdistelmästä koostuvasta 
e-tunnuksesta sekä siihen liitetystä kirjasto-
tekstistä. 

E-kirjaimen kattava alue tunnuksesta on reikää 
ts. läpinäkyvää pintaa, ei valkoista.

Tunnuksen suoja-alueen mittayksikkö on 
puolet kirjasto-tekstin korkeudesta, jota käyte-
tään suoja-alueena tunnuksen ympärillä. Mikäli 
tunnus sijoitetaan värilliselle pinnalle tai kuvan 
päälle, tulee taustan olla rauhallinen ja kontras-
tiltaan sellainen, että tunnus erottuu selvästi.
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e-aineiston tunnus

E-tunnuksella ei ole suoja-aluetta ja sitä voi-
daan käyttää graafisena elementtinä, rajata ja 
upottaa kuviin.

E-kirjaimen kattava alue tunnuksesta on reikää 
ts. läpinäkyvää pintaa, ei valkoista.

Digi-kirjaston tunnus

Digi-kirjaston tunnuksella ei ole suoja-aluetta ja 
sitä voidaan käyttää graafisena elementtinä, ra-
jata ja upottaa kuviin.

D-kirjaimen kattava alue tunnuksesta on reikää 
ts. läpinäkyvää pintaa, ei valkoista.
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Kirjastot.fi:stä saatava markkinointimateriaali
Kirjastot.fi
Viestinnänsuunnittelija Päivi Litmanen-Peitsala
plp@kirjastot.fi

Kirjastot.fi
Graafikko Harri Oksanen
harri.oksanen@kirjastot.fi

eKirjastoon liittyvästä markkinoinnista saa 
tietoa tilaamalla Kirjastot.fi:n ammattikalen-
terin, seuraamalla Kirjastot.fi:n uutisointia ja uu-
tiskirjettä, joka lähetetään kaikkiin kirjastojen 
osoitteisiin.


