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• RFID

• (Radio Frequency IDentification), 
eli 

• radiotaajuinen etätunnistus 
-> radioaallot yksittäisten esineiden 

tunnistamiseen

-> ei edellytä näköyhteyttä, riittää lukijan 
lukuetäisyys eli lukualue

-> RFID-tunnisteilla erilaisia taajuuksia, 
esim. kirjastoilla ja kirjakaupoilla 
korkeataajuisia radioaaltoja

-> eri valmistajilla tulisi olla samat 
standardit
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RFID-tunnistetarra

RFID



RFID -komponentit

• tunnistetarra 
->  viivakoodien korvaaja

-> se on liitettävissä myös 
kirjastokortteihin, joissa on mikrosiru

• tallennin

• RFID-lukijat/antennit
-> virkailijatyöasemiin, lainaus- ja 

palautusautomaatteihin, lajittelijoihin 
ja hälytinportteihin

• hälytysportti

• kannettava lukija esim. 
inventointiin 

-> yksittäisiä niteitä ei tarvitse käsitellä

• lainausautomaatti 
-> nopeus ja helppous
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RFID-työasema on yhteensopiva 
olemassa oleviin virkailija-aseman 
tietokoneisiin, lukijoihin ja kirjoittimiin. 
Se voi toimia virkailija- tai 
konvertointiasemana.



RFID:n tarkoitus

• lainaus

• palautus

• hävikinesto
-> ei erillistä elektromagneettista 

turvanauhaa

- tulevaisuudessa mahdollisuus 
lukea koko lainattava tai 
palautettava kirjapino kerralla?
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Hälytinportit hälyttävät, kun 
tunnistetta ei ole deaktivoitu



Käyttökokemuksia
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Etuja: 

-Ei turvanauhan liimaamista - RFID-tarran 
liimaaminen kirjan sisäkanteen tai 
CD-/DVD ym. levyn keskiöön onnistuu kömpelömmältäkin

-Lainaus/palautus nopeutuu, koska RFID-tunnistetta on helpompi lukea 
kuin viivakoodia

- RFID-tunniste ei tarvitse näkyvää lukusädettä, jolloin se parantaa 
aineiston käsittelyä, joten kirjaa ei tarvitse avata eikä etsiä viivakoodia

- Tarrat toimivat samalla aineiston suojauksessa eikä erillistä suojausta 
tarvita

- RFID-tunniste on uudelleenohjelmoitava ja voi sisältää runsaasti tietoa 
tuotteesta esimerkiksi aineistotyypin, kirjastotunnuksen, kohdetiedot
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Haittoja: 

- Etälukija saattaa napata jonkin teoksen tiedon jo kauempaa, on 
esimerkiksi varottava jättämästä asiakkaan tietoja lainaustilaan

- Aineiston elektromagneettinen suojaus takaa varmemman
Varkaudeneston -> RFID-tarrojen suojaus voidaan poistaa 
esimerkiksi alumiinipalalla

- Metallipitoisen aineiston, kuten CD- ja DVD-levyjen rekisteröinti 
tarvitsee erityistoimenpiteitä, koska niihin sijoitettu
tunnisteen lähettämän signaali on heikko.

- Standardien puute hidastaa RFID-tekniikan yleistymistä



RFID Työväenliikkeen kirjastossa

• Otettiin käyttöön vuonna 2003 (ensimmäinen Suomessa?)

• Uutuuksiin RFID-tarrat  kokoelmaan luetteloitaessa

• Kirjastolla vanha noin 56 000 niteen PrettyLib-järjestelmään luetteloitu 
kokoelma, jossa omat tarrat  -> vuoden 2003 konversion jälkeen tarrat 
vaihdetaan Helkaan sopiviksi -> tarrojen konvertoiminan RFID:iin.
– monimutkainen työ jatkuu

– nykyään PrettyLib-tarrat vaihdetaan RFID-tarroiksi 

• Tarroille on määritelty kolme eri paikkaa, jotkin ”eksyvät” -> voi jäädä 
laitteen lukualueen ulkopuolelle
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Kustannukset

• Kirjastossa kaksi virkailija-/konvertointiasemaa, kolmas suunnitteilla

• Turvaportti
- muuton yhteydessä vanha korjattiin, se soveltuu vieläkin käyttöön

Turvaportti 8 000 euroa vuonna 2003

Muut laitteet 3 000 euroa vuonna 2003

Tarrat aluksi 0,59 euroa vuonna 2003

Nykyään 0,52 euroa + 0,03 euroa tulostusmaksu = 0,55 euroa

Tarrakustannukset:

Uutta ja takautuvaa aineistoa tarroitetaan noin 5 000 kpl /vuosi 

(kustannukset  noin 2750 euroa / vuosi)
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Henkilökuntamme on  erittäin tyytyväinen 
RFID-tarroihin.

- hälytyksiä vähän, tarroja ei ole revitty 
pois

- kirjojen hävikki pieni

Kiitos ajastanne!


