
Miten valitsen kurssilleni e-kirjan?

Ulkomaiset

Palveluntarjoaja Kuvaus Käyttöoikeus Käyttöaika Käyttörajoitukset
Soveltuu 

kurssikirjaksi Ladattava
Luetaan 

selaimessa Kotimaista Ulkomaista
Muuta, kuten kokoelman 
muutos, lukuohjelmistot

Ebsco Englanninkielisiä e-kirjoja eri 
aloilta. Mahdollisuus hankkia e-
kirjoja yksittäisostona useilta eri 
kustantajilta.

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Pysyvä/tietty 
määrä 
lainakertoja

Kustantajien määrittelemät 
lisenssit vaihtelevat 
kirjakohtaisesti. Kirjalla voi 
olla tyypillisesti joko yksi tai 
kolme yhtäaikaista käyttäjää, 
siihen voi kuulua tietty määrä 
lainakertoja eli krediittejä 
vuodessa, tai sillä voi olla 
rajaton käyttöoikeus.                                                               

    
Ladattua e-kirjaa voi lukea ilman 
nettiyhteyttä. Luomalla 
käyttäjätilin voit ladata 
aineistoa, ja tehdä korostuksia 
ja kirjanmerkkejä

Dawsonera e-books Englanninkielisiä e-kirjoja eri 
aloilta. Mahdollisuus hankkia e-
kirjoja yksittäisostona useilta eri 
kustantajilta.

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Pysyvä/tietty 
määrä 
lainakertoja 
vuodessa

Kustantajasta riippuen yhden, 
kolmen tai useamman 
yhtäaikaisen käyttäjän 
lisenssi, tai tietty määrä 
lainakertoja eli krediittejä, 
jotka uusiutuvat vuosittain.

    
E-kirjaa voi lukea 
selainohjelmalla tai ladata 
omalle laitteelle

Books24x7 Englanninkielisiä tietotekniikan 
ja tietojenkäsittelyn e-kirjoja. 
Jatkuvasti päivittyvä kokolma.

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

Ebook Central Englanninkielisiä e-kirjoja eri 
aloilta. Mahdollisuus hankkia e-
kirjoja yksittäisostona useilta eri 
kustantajilta. FinElib 

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus/py
syvä/tietty määrä 
lainakertoja

Palvelun e-kirjat jakaantuvat 
kahteen osaan: Academic 
Complete on 150 000 e-kirjan 
vaihtuva kokoelma, 
yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä rajaton. Kirjaston 
yksittäisostot: kustantajasta 
riippuen yhden tai kolmen 
yhtäaikaisen käyttäjän kirjoja 
tai tietty määrä lainakertoja 
eli krediittejä. Osassa e-kirjoja 
yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton. 

    
Luomalla käyttäjätilin voit ladata 
aineistoa, ja tehdä korostuksia 
ja kirjanmerkkejä. Ladattua e-
kirjaa voi lukea ilman 
nettiyhteyttä. Osa kirjoista voi 
poistua palvelusta 
varoittamatta. Kurssikirjat 
kannattaa ostaa palveluun 
kirjaston kautta.

Knovel Englanninkielisiä tekniikan alan 
e-kirjoja ja hakuteoksia. 
Kirjapaketit aloilta: Environment 
& Environmental Engineering *
Food Science *
General Engineering References 
*
Engineering Management & 
Leadership
Industrial Engineering & 
Operations Management
Sustainable Energy & 
Development

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

Luomalla Knovel-tunnuksen voit 
ladata ja tallentaa hakuja, tehdä 
kirjanmerkkejä ja teoksiin 
korostuksia

Kotimaiset

Palveluntarjoaja Kuvaus Käyttöoikeus Käyttöaika Käyttörajoitukset
Soveltuu 

kurssikirjaksi Ladattava
Luetaan 

selaimessa Kotimaista Ulkomaista
Muuta, kuten kokoelman 
muutos, lukuohjelmistot

Oppiportti Verkko-oppimisympäristö 
terveydenhuollon 
ammattilaisille: e-kirjoja, 
luentoja, verkkokursseja ja 
testejä. Duodecim verkkokirjat 
täydentyvät vuosittain 
uutuuksilla

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

Kirjautuminen tarvittaessa 
JAMKin verkkotunnuksilla. 
Luomalla Duodecim-tilin JAMKin 
verkossa voi suorittaa 
verkkokursseja.

Alma Talent Fokus  Yli 40 jatkuvasti päivittyvää 
digitaalista hakuteosta 
juridiikasta, taloushallinnosta ja 
verotuksesta 

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell

 

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

Luomalla Alma-tunnuksen voit 
tehdä teoksiin värikorostuksia ja 
muistilappumerkintöjä

Alma Talent BisneskirjastoJatkuvasti Alma Talentin 
uutuuksilla täydentyvä e-
kirjavalikoima johtamisen, 
liiketoiminnan kehittämisen, 
sijoittamisen ja itsensä 
kehittämisen aihealueilta

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

Luomalla Alma-tunnuksen voit 
tehdä teoksiin värikorostuksia ja 
muistilappumerkintöjä

E-kirjapalveluiden ohjeita löytyy 
Elli e-kirjastosta

https://janet.finna.fi/Record/janet.318970
https://janet.finna.fi/Record/janet.318970
https://janet.finna.fi/Record/janet.318903
https://janet.finna.fi/Record/janet.211144
https://janet.finna.fi/Record/janet.318909
https://janet.finna.fi/Record/janet.319208
https://janet.finna.fi/Record/janet.318949
https://janet.finna.fi/Record/janet.318790
https://janet.finna.fi/Record/janet.338431
https://www.jamk.fi/fi/Palvelut/kirjasto/elli-e-kirjasto/


Alma Talent Suomen laki Juridiikan aineisto: 
hakupalvelun yli 100 kirjaa 
sähköisessä muodossa. Mukana 
on mm.juridiikan perusteokset 
kaikilta oikeudenaloilta ja KKO:n 
ratkaissut kommentein -teoksia. 

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

Alma Talent VerkkokirjahySatoja liiketoiminnan ja 
yrittäjyyden e-kirjoja: 
taloushallinto, verotus, 
julkisoikeus, siviilioikeus, 
työoikeus, yritysoikeus, 
esimiestyö, asuminen ja 
ympäristöoikeus, perhe- ja 
perintöoikeus, rikos- ja 
prosessioikeus

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

Luomalla Alma-tunnuksen voit 
tehdä teoksiin värikorostuksia ja 
muistilappumerkintöjä

Booky JAMKin julkaisusarjassa julkaistuj  Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Pysyvä Booky-kokoelmassa teos 
lainataan. Tällöin kirjan saa 
käyttöönsä vain yksi asiakas 
kerrallaan. Kirjakohtaisia 
lisenssejä 5-25, osa 
pysyväisostoja

    
E-kirjaa luetaan lukuohjelmalla. 
Ladattua e-kirjaa voi lukea ilman 
nettiyhteyttä.

Edita Editan kustantamia e-kirjoja Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Rajoitettu yhtäaikaisten 
käyttäjien määrä,  5 
yhtäaikaista käyttäjää

    
Vaatii ensimmäisellä kerralla 
rekisteröitymisen. 
Rekisteröitymällä 
verkkopalveluun saat käyttöösi 
palvelun toiminnot 
kokonaisuudessaan, esim. 
korostukset ja muistiinpanot

E-kirjat JAMKin omalla pal  PDF-muodossa olevia e-kirjoja Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Pysyvä Rajoitettu yhtäaikaisten 
käyttäjien määrä,  5-50  
yhtäaikaista käyttäjää

    
Kirjautuminen Remote-
etäyhteydellä JAMKin 
verkkotunnuksilla

Ellibs Eri alojen ja kustantajien e-
kirjoja sekä äänikirjoja. 
Mahdollisuus hankkia e-kirjoja 
yksittäisostona useilta eri 
kustantajilta.

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus/py
syvä/tietty määrä 
lainakertoja, jotka 
ovat käytettävissä 
18 kk ajan

Ellibs-kokoelmassa teos on 
käytössä yhdellä käyttäjällä 
kerrallaan. Suosituimpia 
kirjoja on ostettu useampia 
kappaleita. Osa kirjoista on 
ostettu lainakertapakettina, 
eli ostoon kuuluu tietty määrä 
lainakertoja.  

    
E-kirjaa voi lukea 
selainohjelmalla, Ellibs-
sovelluksella tai ladata omalle 
laitteelle lukuohjelmalla. 
Ladattua e-kirjaa voi lukea ilman 
nettiyhteyttä. 

KauppakamariTieto Amma  Kauppakamarin julkaisemia e-
kirjoja, jatkuvasti uutuuksilla 
päivittyvä. Aihealueet 
Johtaminen, Juridiikka, Myynti, 
markkinointi ja viestintä, Talous 
ja Työsuhde. 

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä on rajaton     

ST-Akatemia Suomen tilitarkastajat ry:n 
julkaisemia e-kirjoja. 
Mahdollisuus hankkia e-kirjoja 
yksittäisostona. 

Käyttäjän tulee 
olla kirjautuneena 
JAMKin 
verkkotunnuksell
a Janetiin

Vuosisopimus Rajoitettu yhtäaikaisten 
käyttäjien määrä: 5-10 
yhtäaikaista käyttäjää

    

Avoin oppimateriaali

Avointen 
oppimateriaalien kirjasto

Avointen oppimateriaalien kirjastossa voit löytää ja tallentaa omia avoimia oppimateriaaleja kaikilta koulutusasteilta. Vaiheittain vuonna 2019 ja 2020 käyttöön 
tulevaa palvelua ja sieltä löytyviä oppimateriaaleja voivat käyttää niin opettajat, oppijat kuin aivan kaikki kansalaiset. Palvelua kehittävät Opetus- ja 
kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ja sen kehitystä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. 

https://janet.finna.fi/Record/janet.318950
https://janet.finna.fi/Record/janet.318859
https://janet.finna.fi/Search/Results?lookfor=xbooky&type=AllFields&limit=20&sort=
https://janet.finna.fi/Search/Results?lookfor=xedita&type=AllFields&limit=20
https://www.jamk.fi/fi/Palvelut/kirjasto/Oppaat/E-aineistot/Anni-palvelimen-aineistot/
https://janet.finna.fi/Record/janet.318821
https://janet.finna.fi/Record/janet.327785
https://janet.finna.fi/Record/janet.359092
https://aoe.fi/#/etusivu
https://aoe.fi/#/etusivu
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