
 

Uusi verkkokirjasto-kyselyn tulokset 
 

1. Arvioi, mikä verkkokirjastossa on tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää 

Vastaajien määrä: 34 

 
Julkaisujärjestelmä Ehdoto 

n =1 

Tärkeä 

= 2 

Saman 

tekevä 

= 3 

Ei 

tarvita 

= 4 

Vastus 

tan =5 

Vastaajia 

yhteensä 

Keskiarvo 

Haku näkyvästi joka sivulla 23 8 0 0 1 32 1,38 

Kokoelmien avaaminen (nyk. Suosittelemme) 14 13 4 1 1 33 1,85 

Käyttösäännöt 13 13 7 1 0 34 1,88 

Tapahtumat 8 20 5 1 0 34 1,97 

Lasten omat sivut 11 14 7 1 1 34 2,03 

Nuorten omat sivut 9 14 9 1 1 34 2,15 

Usein kysytyt kysymykset 4 22 7 1 0 34 2,15 

Kirjastotoimipaikkojen palvelut (kokoustila, 

skanneri jne) 
5 18 9 1 0 33 2,18 

Musiikin omat sivut 7 14 9 3 1 34 2,32 

Blogit ja muut kirjaston sisällöntuotantoalustat 5 15 12 1 1 34 2,35 

Rekisteriselosteet 2 19 10 2 1 34 2,44 

Tietoiskut kirjastojen palvelutarjonnasta (esim 

lainaa sukset) 
5 14 11 3 1 34 2,44 

Kirjakaruselli 4 15 9 4 1 33 2,48 

Kieliversiot (su-ru-eng lisäksi) 7 8 11 6 2 34 2,65 

Kyselyt (esim viikon kysymys) 0 8 19 6 1 34 3 

Live-chat (verkkokirjaston online 

asiakaspalvelu) 
0 8 18 7 1 34 3,03 

Kilpailut 0 6 17 8 3 34 3,24 

Pelit 0 8 13 9 4 34 3,26 

 

 

Asiakasliittymä Ehdoto 

n =1 

Tärkeä 

= 2 

Saman 

tekevä 

= 3 

Ei 

tarvita 

= 4 

Vastus 

tan =5 

Vastaajia 

yhteensä 

Keskiarvo 

Kirjautuminen näkyvästi (omat tiedot, lainat, 

varaukset, maksut) 
29 3 1 1 0 34 1,24 

Laajennettu haku 28 5 0 1 0 34 1,24 

Uutuushaku 8 5 1 0 0 14 1,5 

 

 

Molemmat: julkaisujärjestelmä ja asiakasliittymä Ehdoto 

n =1 

Tärkeä 

= 2 

Saman 

tekevä 

= 3 

Ei 

tarvita 

= 4 

Vastus 

tan =5 

Vastaajia 

yhteensä 

Keskiarvo 

Kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot helposti 29 4 1 0 0 34 1,18 

Palautelomake 13 16 4 1 0 34 1,79 

Ohjeet 19 14 1 0 0 34 1,47 

E-aineistot 20 12 1 1 0 34 1,5 

Tietokannat 17 14 2 1 0 34 1,62 

Kirjasampo 8 18 5 2 0 33 2,03 

Vaski-logon näkyvyys 12 11 5 3 1 32 2,06 

Linkit sosiaaliseen mediaan 3 7 4 0 1 15 2,27 

 

Avoimet vastaukset: 

- Sosiaalinen media paremmin esille 

- Aakkosellinen hakemisto 

- Jokerihaku 

 



 

 

2. Mihin sijoittaisi seuraavat sisällöt? 

Vastaajien määrä: 32 

 

 Etusivu 

n 

parhaall 

e 

paikalle 

Etusivu n 

kakkosp 

aikalle 

 
 
Välilehd 

ille 

 
 
 
Linkkinä 

 
Ei 

lainkaa 

n 

 
 
 

Yhteensä 

 
 
 

Keskiarvo 

Vaski-logo 16 14 0 1 2 33 1,76 

Haku 28 4 0 0 0 32 1,13 

Kirjautuminen, lainat, varaukset, maksut, omat 

tiedot 
24 6 1 1 0 32 1,34 

Laajennettu haku 10 13 8 4 0 35 2,17 

Palautelomake 3 12 10 9 0 34 2,74 

Usein kysytyt kysymykset 1 11 15 7 0 34 2,82 

Kirjakaruselli 8 14 8 0 1 31 2,1 

Live-chat 0 3 15 8 7 33 3,58 

Tapahtumat 4 13 11 4 1 33 2,55 

Suositukset 6 13 13 1 1 34 2,35 

Kirjastojen toimipaikat 6 6 18 4 0 34 2,59 

Kirjastotoimipaikkojen palvelut 3 2 21 6 0 32 2,94 

Lasten sisältöjä 2 5 19 7 0 33 2,94 

Nuorten sisältöjä 2 5 19 7 0 33 2,94 

Musiikin sisältöjä 0 5 19 6 0 30 3,03 

Kirjasampo 3 9 12 10 0 34 2,85 

Pelit 0 2 12 10 7 31 3,71 

Kilpailut 0 3 10 15 2 30 3,53 

E-aineistot 9 13 10 3 0 35 2,2 

Tietokannat 4 14 12 4 0 34 2,47 

Käyttösäännöt 4 6 16 8 0 34 2,82 

Rekisteriselosteet 0 2 15 15 1 33 3,45 

Ohjeet 4 8 12 7 0 31 2,71 

Muu, mikä? 1 1 1 0 0 3 2 

Muu, mikä? 0 0 1 0 0 1 3 

Muu, mikä? 0 0 0 0 0 0  
Yhteensä 138 184 278 137 22 759 2,63 

 

 
  



 

Sisältöjen sijoittelun TOP-5 
 

Etusivun parhaalle paikalle: 

Haku 28 4 0 0 0 32 1,13 

Kirjautuminen, lainat, varaukset, maksut, omat 

tiedot 
24 6 1 1 0 32 1,34 

Vaski-logo 16 14 0 1 2 33 1,76 

Laajennettu haku 10 13 8 4 0 35 2,17 

E-aineistot 9 13 1 3 0 35 2,2 

 

Etusivun kakkospaikalle: 

Vaski-logo 16 14 0 1 2 33 1,76 

Kirjakaruselli 8 14 8 0 1 31 2,1 

Tietokannat 4 14 1 4 0 34 2,47 

Laajennettu haku 10 13 8 4 0 35 2,17 

E-aineistot 9 13 1 3 0 35 2,2 

 

Välilehdille: 
Kirjastotoimipaikkojen palvelut 3 2 21 6 0 32 2,94 

Nuorten sisältöjä 2 5 19 7 0 33 2,94 

Lasten sisältöjä 2 5 19 7 0 33 2,94 

Musiikin sisältöjä 0 5 19 6 0 30 3,03 

Kirjastojen toimipaikat 6 6 18 4 0 34 2,59 

 

Linkkinä: 
Rekisteriselosteet 0 2 15 15 1 33 3,45 

Kilpailut 0 3 10 15 2 30 3,53 

Kirjasampo 3 9 12 10 0 34 2,85 

Pelit 0 2 12 10 7 31 3,71 

Palautelomake 3 1 10 9 0 34 2,74 

 

Ei lainkaan: 
Pelit 0 2 12 10 7 31 3,71 

Live-chat 0 3 15 8 7 33 3,58 

Kilpailut 0 3 10 15 2 30 3,53 

Vaski-logo 1 1 0 1 2 33 1,76 

Rekisteriselosteet 0 2 15 15 1 33 3,45 

 

Avoimet vastaukset: Etusivun parhaalle paikalle 

- Aakkosellinen hakemisto 

Avoimet vastaukset: Etusivun kakkospaikalle 

- Muutama nosto ajankohtaisista suosituksista ja tapahtumista 

Avoimet vastaukset: Välilehdille 

- videoklippejä kirjstosta/lukuvinkkejä 

Avoimet vastaukset: Välilehdille 

- Eri vaski-kirjastoja esittelyssä 

 

  



 

3. Mitä ominaisuuksia haluat uuteen Vaski-verkkokirjastoon? 

Vastaajien määrä: 34 

 

 
 1 2 3 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

Värikkyys 4 7 9 9 5 
Hillitty 

värimaailma 
34 3,12 

Paljon valinnan vaihtoehtoja 2 13 13 5 0 
Vähän 

sisältöjä 
33 2,64 

Avataan kokoelmien sisältöjä 11 15 4 2 2 
Peruspalvelut 

riittävät 
34 2,09 

Yllätyksellinen 2 8 11 10 2 Ennakoitava 33 3,06 

Usein vaihtuvat sisällöt 4 17 11 1 1 
Kevyesti 

ylläpidetty 
34 2,35 

Runsaasti tapahtumia 3 10 11 7 3 
Vähän 

tapahtumia 
34 2,91 

Yhteensä 26 70 59 34 13  202 2,69 

 

4. Kuvaile millaisen uuden Vaski-verkkokirjaston haluaisit? 

Vastaajien määrä: 33 

- Moderni. Joustava. Helposti muunneltava. Interaktiivinen. Värikäs. Helppokäyttöinen. Nopea. Lapsille ja 

nuorille omat osiot. 

Kaikilla pikkufirmoillakin on upeat nettisivut, kirjasto tarvitsee samantapaiset. Ammattilaiset tekemään 

kunnolliset sivut! 

- Sellaisen, jossa asiakkaan tarvisemat perustoiminnot olisivat selkeät ja toimivat: tiedonhaku, kirjautuminen & 

omat tiedot, varauksen teko ja kirjastojen yhteystiedot. 

- Esikuvana voisi pitää Helmet-verkkokirjastoa, jonka aloitussivu on rauhallinen ja selkeä. Hakupalkki helppo 

löytää, samoin kirjautuminen. Löydä kirjastosi -osio ja parhaat palvelut -osio, johon koottu 

käytetyimmät verkkopalvelut, ovat fiksuja. 

Samaa selkeyttä on myös Kööpenhaminan kirjaston sivuilla, joskin Helmet ovat paremman näköiset. 

- Selkeän ja tyylikkään. Etusuvulle vain kaikkein eniten käytetyt palvelut 

- Selkeän ja visuaalisesti tasapainoisen. 

- Selkokielisen ja selkeän. Tottakai näkymän pitää olla hieno, mutta pääasia on käytettävyys. Haun pitäisi ohjata 

käyttäjää, ettei tarvitse arvailla esim. miten saatavuuden oikein 

selvittää. Kaiken aineiston pitää olla yhdellä haulla löydettävissä. 

Haku on ehdoton pääasia. kaikki kiva on mukavaa, mutta se ei saa hidastaa pääkäyttöä (haku, 

varaus, uusinta). 

- Selkeämmän 

- Verkkokirjaston pitää olla selkeä, helppokäyttöinen ja esteettömyyden kannalta toimiva. Eniten 

käytettyjen palvelujen pitää olla hyvin esillä. Verkkosivujen pitää olla elävät, päivitysten pitää sujua 

joustavasti ja 

yhteyksien kunnan muihin verkkopalveluihin pitää toimia sujuvasti esimerkiksi syötteinä (esim. 

tapahtumapäivitykset). Päivityksiä pitää voida tehdä eri tasoilla niin, että tieto voidaan viedä verkkoon siellä 

missä se syntyy. Finna-hakupalvelun ja muiden verkkokirjaston palvelujen pitää toimia saumattomasti. 

Sivuille pitää saada myös ääntä ja liikkuvaa kuvaa, ja siellä pitää olla vuorovaikutteisuutta. 

Tarvitaanerikielisiä tietoiskusivuja, joissa mm. liikkuvan kuvan avulla opastetaan kirjaston käyttöön ja tiedon 

hakuun. Palvelun pitää olla skaalattava eri laitteistojen mukaan. 

- selkeän ja helposti hallittavan 

- Haluaisin värimaailmaltaan pelkistetymmän version kuin nyt on käytössä. Iloinen ja reipas sivusto toki voi 

olla, mutta on nyt ehkä vähän turhankin räväkkä. 

 
Perustoimintojen (haku, varaus, uusinta, omien tietojen käsittely) tulisi olla joka sivulla selkeästi esillä, 



 

mieluiten sivun ylälaidassa parhaalla paikalla. 
 

 

Palaute-osio myös selkeästi joka sivulla ja mieluiten niin, että asiakkaiden kysymykset tulisivat pääosin 

suoraan sivuille, samoin vastaukset. 
 

 

Fonttimaailman tulisi olla hillitty ja looginen. Esteettömyys tulisi huomioida: mahdollisuus säätää tekstin 

kokoa, saada teksti äänenä, mobiilisovellus 
 

Oma salasana tulisi voida sujuvasti vaihtaa omatoimisesti. 

- Hakumahdollisuuksien parantaminen, myös verkkokirjaston tekstien sisällöistä (nyt esim. suositukset ovat 

vain iso möykky). Pikin verkkokirjasto vaikuttaa ihan toimivalta. 

- Selkeä. pelkistetty etusivu. Vain vähän 'mainoksia'. Siitä linkit 'omiin tietoihin', 'tiedonhakuun' jne. 

- Pidän nykyisen sivuston värimaailmasta ja logon erivärisistä aakkosista. Niiden varaan kannattaa mielestäni 

rakentaa uuttakin sivustoa. Sivustolla pitäisi tuoda runsaasti sisältöjä esiin, näitä elementtejä on jo 

nykyiselläkin 

sivustolla. Haku ja kirjautumisboxit keskeisellä paikalla joka sivulla, kuten nytkin ovat. 

Vaikka olisi väriä ja monipuolista aineistoesittelyä ja yllätyksellisiäkin elementtejä, pitäisi kokonaisuuden olla 

selkeä, rauhallinen ja systemaattinen siinä mielessä, ettei tekstien vasen reuna hypi ja että fontit ja 

kirjoitusasut pysyvät yhdenmukaisina. 

- Dynaamisen, uudistuvan (automaattisesti vaihtuvia kuvakaruselleja, eniten lainatut, eniten varatut), 

paikallisen yksilöllisyyden mahdollistavan ja helposti päivitettävän verkkokirjaston. Lisäksi dynaamisuuden 

tulisi ulottua etusivua pidemmälle; eli ei niin, että etusivulla on kaikkea, ja sen jälkeen pelkkiä a4:sia! 

- Helppokäyttöinen, selkeä, nopea. Graafisesti kiinnostava, ei räikeitä värejä kuten nykyisin. 

- Selkeämmän ja vähemmillä väreillä rakennetun. 

- Musiikin haussa saa harmaita hiuksia, kun hakee yksittäistä albumia hakutulokseen tulee kaikki osakohteet. Se 

on raivostuttavaa, kun hakutulos on monta sataa. Hakukenttään pitäisi saada jo ekassa haussa pystyä 

rajaamaan aineistolaji. Hakutuloksessa olisi myös mukava nähdä myös muita samankaltaisia teoksia tai 

asiakkaamme hakivat myös näitä jne, kuten verkkokaupassa. Verkkokaruselli on hyvä ja kiva idea ja toimii 

ja näyttää hyvältä. 

- Selkeän, sellaisen josta hahmottaisi helpommin missä on hakuikkuna. Ja josta ymmärtäisi ettei 

ensimmäiseksi tarvitse kirjautua jos haluaa vain katsoa onko kirjastossa tiettyä kirjaa. 

- Aineiston hakumahdollisuudet eivät saa jäädä muun sälän taakse. 

- Selkeän, helppokäyttöisen ja nopean. Voisi olla perustoimintoja pikatoimintoina. 

- Ytimeltään suoraviivainen ja looginen. Ei mitään idiosynkraattisia ratkaisuja. Kun perustoiminnot ovat aina 

selkeästi ulottuvilla on barokkimainen runsaus siinä ympärillä vain eduksi. Navigoinnin tulee olla selkeää 

ja intuitiivista. 

- selkeän, helpon, tyylikkään, toimivan, houkuttelevan. Sellainen että helppo käyttää mummojen ja vaarien 

mutta löytyy myös tietotekniikan kanssa enemmän näperteleville (suositukset, virtuaalihyllyt, kirjasampot etc.) 

- Toimivan!! Koska nykyinen on surkea... 

- Kaiken a ja o on helppokäyttöisyys ja haun toimivuus. 

- Lyhyesti: Interaktiivisen ja monipuolisen mutta selkeän ja helppokäyttöisen verkkokirjaston. Sosiaalinen media 

tiukassa yhteistyössä sivustojen kanssa. 

Pidän itse esim. British library, Library of Congressin tai Tukholman kaupunginkirjaston sivuista. Mallia 

voisi katsoa myös ihan sellaisilta sivuilta kuin eBay tai Livenation. 

- Sellaisen, jonka haku toimii - paremmin. 

- Hyllyt niinkuin vanhassa PallasProssa, ja suosikkien tallennus 

 

- helppokäyttöisen ja nopean 

- Selkeän ja sujuvasti - ilman odottelua - toimivan. 

- Erityisryhmille, kuten lapset, vanhukset, maahanmuuttajat jne., selkeät kokonaisuudet kirjaston palveluista. 

- Helppokäyttöisen, visuaalisesti selkeän. Hakuominaisuuksien pitää olla monipuolisia ja selkeitä. 

- Sellaisen, joka toimisi nopeasti. 



 

- Hyvät hakuominaisuudet: pikahaku (vapaasanahaku), tarkennettu haku + näihin selkeät ohjeet 
 

Kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot helposti löydettävissä etusivulta 

 

Omat lainat tiiviissä muodossa, nykyinen listaus liian väljä ja siitä tulee helposti liian pitkä 

 

AAKKOSELLINEN hakemisto verkkokirjaston sivuista 

 

5. Mitä puutteita nykyisessä verkkokirjastossa mielestäsi on? 

Vastaajien määrä: 31 

- Lasten ja nuorten osiot puuttuvat. Hakukenttää ei löydy. Kömpelö. Vanhanaikainen. Tarkennettu haku 

ihan mahdoton asiakkaan käyttää. Kansikaruselli ei pyöri itsestään. Hidas. Asiakkaan omien tietojen 

löytyminen 

vaikeaa, tullut neg. palautetta. 

- Tiedonhaku ei toimi, jos asiakas hakee jotakin mutkikkaampaa kuin nimeltä tuntemaansa teosta. Sijaintitiedot 

ja niteiden tilat näkyvät harhaanjohtavasti. Tiedonhaun opasteet eivät avaudu ellei osaa käyttää 

kirjastojärjestelmiä, lisäksi kielenkäyttö on turhan virallista ja kirjastoterminologiaa sisältävää (tästä on 

esimerkkinä "jatkohaku" & rajaukset - asiakkaalle voisi kertoa suoraan ja suomeksi, että jos vain kirjat 

kiinnostavat painat tätä kuvaketta jne.). Sivuilla on niin paljon (ja niin värikästä) tavaraa, että asiakkaan 

yleensä kaipaamat toiminnot ovat välillä vaikeasti hahmotettavia - esim. hakulaatikosta ei joka kohdassa tiedä 

mitä hakua sillä pystyy tekemään (haetaanko sivustolta vai tietokannasta). 

- Yleisilme on sekava. Sivujen värit ova Vaski-logosta, mutta jatkossa pitäisi pidättäytyä vähemmäsä 

värikylläisyydessä. Vaski-logo ja teksti voisi olla pinempi. Nykyisillä sivuilla tekstit ja eri osiot on 

toteutettu väripalkeilla, mikä tekee sivusta sekavan ja täyden oloisen. Kuten Helmetin esimerkki kertoo, 

hakupalkki ja kirjautuminen on mahdollista toteuttaa paljon selkeämmin ja vähemmän tilaa vievästi. 

Sivusto voisi jatkua pidemmälle, kaikkea ei tarvitse laittaa aloitusnäkymään. 

- Se on liian värikäs ja sekava, erityisesti käyttäjän kirjautuminen kahdenlaisine käyttäjätunnuksineen 

ja salasanoineen on hankala hahmottaa. 

- Tiedot eivät arkistoidu ajanjakson (uutiset) tai teemojen (suositukset) mukaisesti, jolloin niitä on vaika 

löytää sen jälkeen kun putoavat pois ensimmäisten joukosta. Kieliversioihin tulee suomenkielisiäkin 

sisältöjä, paljon. 

- Haun tulokset näkyvät jotenkin sekaisesti, ei hahmotu. Saatavuuden selvittäminen on kyllä kiven takana. 

E-aineistojen lataaminen on aataminaikuista ja hyvin piilotettu. 

- Kirjan kansien kuvat omissa lainoissa ja varauksissa vievät vain turhaa tilaa ja ovat tarpeettomia. 

Hakutuloksissa niistä sen sijaan on iloa. 

- Verkkokirjasto on nyt osin sekava ja hajanainen. Siitä puuttuu sellaisia palveluja joita aikaisemmin oli 

PallasProIntrossa. Erityisen suurena puutteena pidän lasten ja nuorten sivujen (erikseen) puuttumista. 

- Puutteita ovat pääosin ne asiat, joita olen listannut toiveisiin: 

hakuruutu ei saisi olla etusivulla eri paikassa kuin muilla 

sivuilla värimaailma ja fontit, ylipäätään layout on liian kirjava 

hakutoiminnot eivät ole tyydyttäviä (varsinkin laajennettu 

haku) mahdollisuus salasanan omatoimiseen vaihtoon 

sujuvammaksi omien hakujen tallennusmahdollisuus, omat 

hyllyt puuttuvat 

Yläpalkin tekstit eivät kaikilta osin toimi (esim. Asiakkaana kirjastossa - osion alla on hyvin kirjava määrä 

eri asioita. 

"keskusteluyhteys" sosiaalisen median palvelujen ja verkkosivujen väliltä puuttuu 

- Lasten ja nuorten osion puuttuminen. 

- Tiedonhakun puutteellinen. 

E-kirjoista ei näe heti, ovatko hyllyssä vai lainassa, joutuu klikkailemaan edestakaisin. 

- Jotkin epäloogisuudet häiritsevät, esim. miksi e-aineistot ovat navigaatiossa Asiakkaana kirjastossa alla eikä 

esim. suosittelemme-osiossa, koska kuitenkin ovat aineistoja. 
 



 

 

En ole kovin paljon käyttänyt nykyistä sivustoa, koska koen, että löydän tarvitsemani tiedot muualta 

helpommin. Tämähän ei ole tietenkään mahdollista kirjaston asiakkaalle. 
 

 

Joitakin epätyydyttäviä yksityiskohtia: laajennettu haku hankalakäyttöinen. E-kirjoihin liittyvä 

teosnäkymä sekava, linkki tiedostoon huomaamaton. Erilaiset fontit, kursivoinnit yms. tekevät 

sivustosta, erityisesti etusivusta, sekavan. 

- En sanoisi puutteeksi, mutta mielestäni ulkoasu on rauhaton. Less is more! 

- Hidas, kankea. Saatavuus rastien takana, pitäisi heti näkyä asiakkaalle, onko materiaali paikalla. 

Selkeästi omat toiminnnot, omat lainat yms. 

- Selkeys puuttuu, hakulaatikko tuntuu olevan vähemmän tärkeä ominaisuus. 

- Ks. yllä. Eli, hakuikkuna hukkuu näytön runsauteen ja usein asiakkaat luulevat, että pitää kirjautua ennen kuin 

voi hakea mitään. 

- Aineistohaku asiakkaalle vaikeasti hahmottuva. 

- Ulkonäkö ohittaa toiminnallisuuden. Valittavat ruudut eivät erotu tarpeeksi, asiakkaan on helppo tehdä virheitä. 

Hakutoiminto on epäselvä ja kömpelö. 

- Hakutulosten listaus on huono, on osoittautunut, että asiakkailla on suuria vaikeuksia löytää tietoja 

saatavuudesta, puhumattakaan siitä missä haettu teos on. 

Ulkoasu ja sijoittelu on vanhahtava. Esim. fontti voisi olle hivenen pienempi, jolloin tila tulisi tehokkaammin 

käytetyksi. Sivut ovat nykyään yleisesti asettelultaan ahtaampia. Varsinkin kun ei tee tekstistä kuvia, jolloin 

fonttikokoa voi tarpeen mukaan näppäimistöltä säädellä. 

- se ei toimi..hidas ja hieman epälooginen. Laajennettu haku on vaikeaselkoinen. Teksti saisi olla suurempaa tai 

selkeämpää. Henkilötietojen muutto vaikeaa. Valinta ruksit paaaljon isommiksi (esim. varausten uusinta yms.) 

- - Hidas 

- Välillä ei toimi ollenkaan 

- Nimimerkkiä/salasanaa ei voi tilata sähköpostiin, jos sen unohtaa 

- Vaikka on kirjautuneena, varausta tehdessä pitää kirjautua uudestaan kirjastokortin numerolla. 

- Kansikuvat sisältävä hakutulos on surkea!! 

- Laajennettu haku on todella huono, siihen ei voi palata ja muuttaa esim. yhtä kohtaa, vaan aina pitää hakea 

alusta. Haun rajaus on vaikeaa/mahdotonta. 

- Uusinta on sekava ja hankala, koska kansikuvat ja koska vaski on niin hidas ja huono 

- Listaa voisi jatkaa loputtomiin... 

- Haku ei toimi, haun logiikka ei ole asiakasystävllinen. 

- Interaktiivisuutta ei ole tarpeeksi ja sosiaalinen media voisi olla mukana enemmänkin (missä esim. Twitter). 

Nykyisen verkkokirjaston sisältö on ok, mutta informaatioarkkitehtuurin graaffinen osuus on heikko. Sivut 

valitettavasti näyttävät aina välillä juuri siltä mitä ne ovat eli väliaikaisilta (siis nopeasti hutaistulta). 

Hakuominaisuus myös artikkeleihin olisi suotavaa eli pitäisi pystyä etsimään tiettyyn aiheeseen liittyviä 

suosituksia tai ajankohtaisia asioita muutenkin kuin selaamalla kaikki läpi. 

- Haku on hidas sekä kömpelö. Saatavuusmerkinnät ovat aluksi - varsinkin asikkaille hyvin epäselviä. Niitä tulisi 

selventää ja hakuun saatava helpommin valittavaksi haluttu kirjasto, johon haku täsmennetään. 

- Hyllyä ei voi järjestää. Huonot ja epäselvät listaukset lainoista ja varauksista 

- järjestelmä hakee hitaasti, menee 

hermo. kirjoja on liian monessa 

tietueessa. 

saatavuustiedot ovat liian monen linkin takana. 

kaipaan kaikkien kirjojen kansikuvia. 

- Haku on hidasta (ei aina, mutta usein) ja hakutulos aika sekavan näköinen 

- Suurin puute on mielestäni se, että hyllypaikka on niin monen klikkauksen takana. 

 

Hakutuloksessa kirjastot eivät ole aakkosjärjestyksessä. 

- Kun on sisäänkirjautuneena, omien tietojen päivittäminen pitäisi olla entistä selkeämpää. Laajennetun haun 

pitäisi toimia nopeammin, ja esim. virheellinen kielivalikko pitäisi korjata. 

- Sen hirvittävä hitaus ja tietokannan huonon kunnon heijastuminen hakutuloksiin, tuplat, triplat jne. Sekä 



 

hakukoneen välillä hämmentävä logiikka. 

- Hitaat hakutoiminnot; tarkennettu haku -sivu on surkea 
 

 

Aineiston löytyvyys esille yhdellä klikkauksella, ettei asiakas tule turhaan kirjastoon (tuloksissa pitää näkyä heti 

esim. Turku/Varissuon kirjasto eikä pelkkä kaupunki) 
 

Tietyn tiedon löytäminen vaikeaa (aakkosellinen hakemisto auttaisi todella paljon!) 

 

 

6. Onko nykyisessä verkkokirjastossa jotain, mitä mielestäsi ei tarvita? 

Vastaajien määrä: 18 

- Kirjastot-osio, jossa avautuu lyhyt teksti eri kirjastoista. Hämäävää, helposti voi luulla ko kirjatson 

nettisivuksi, joka se ei ole. Pitääkö kukaan kirjasto yllä näitä sivuja, tekstiä, kuvia. 

- Etusivulla ei niin paljon tapahtumia liian isosti. Mieluiten ehkä pienemmät nostot ja kuvat tai vain yksi 

tapahtuma nostona ja muut tapahtumat muilla sivuilla. 

Jos karuselli halutaan pitää, voisi se olla sivun alaosassa, ei parhaalla paikalla. 

- En osaa sanoa. 

- ks. yllä 

- - 

- Blogien ei tarvitsisi olla niin näkyvästi esillä. Muuten ei juurikaan ole mitään poistettavaa, tarvetta lisätä sisältöä 

kyllä sen sijaan on 

- Ei. 

- Ei. 

- Liikaa tavaraa.Kuitenkin perusasiat asiakkaille tärkeimpiä. Kirjaston itse tuottama materiaali ei ehkä 

verkkokirjaston SE juttu. Nopeus, helppokäyttöisyys, selkeys tärkeimpiä. 

- Kaikki nykyiset asiat voivat olla, mutta hakulaatikon pitäisi olla ehdoton ykkönen sivustolla. 

- - 

- Kuvia ei tarvittaisi sillä listalla, jossa uusitaan lainoja, kuvat tekevät tässä toiminnosta sekavan. Eivät tuo mitään 

lisää. 

- Ylimmääräisistä ominaisuuksista ei ole haittaa elleivät ne ole jotenkin hämäävästi tärkeämpien 

ominaisuuksien tiellä. 

- ei tule nyt mieleen 

- kansikuvat, suosittelut ym. kaikki ylimääräiset turhakkeet pois 

- Nyt on sopiva määrä tavaraa, lisää härpäkkeitä ei tarvita 

- En ole havainnut mitään turhaa...ainakaan vielä. 

- Nykyinen sisältö OK. 
 
 

7.  

  



 

Sana on vapaa 

Vastaajien määrä: 9 

- Selkeä ajatus siitä, mikä on verkkokirjasto, ketkä sitä käyttävät, mihin sitä käytetään. Sisällöntuotanto 

on varmasti ihan kivaa, mutta olisiko sille joku toinen paikka. Ei laajoja esittelyjä. 

- Nykyisille sivuilla on yritetty ahnehtia liikaa asioita ja sivut näyttävät kotikutoisilta. 

- Verkkokirjaston pitää olla muuttuva ja elävä, mutta uusinta ja haku pitää toimia hyvin ja helposti ja selkeästi. 

Eivät saa hukkua runsauteen. Sivujen pitää kuitenkin tarjota lisäarvoa asiakkaalle myös sisältöjen avaamisina 

ja vinkkeinä ja linkkeinä.... 

- Asiakasliittymän tulee olla intuitiivinen ja hakuvastausten listaus selkeää: mitä, missä ja onko paikalla. 

Ei montaa perättäistä klikkausta jotta saa tarvittavat saatavuustiedot yhdestä osumasta. 

Jos asiakas on kirjautuneena saisivat saatavuusvastaukset listautua niin, että asiakkaan kotikunta 

on ensimmäisenä. 

Mitä tulee kohtaan 6, niin riippuu aika pitkälti siitä mikä siinä sivustossa on yllätyksellistä. Suositusten ja muun 

tilpehöörän tuleekin olla yllätyksellistä, mutta perustoimintojen tulee olla luontevia ja helposti löydettävissä. 

Muu sirkus pyörii siinä ympärillä ja houkuttelee asiakkaat jäämään sivustolle. 

Jokaiselta sivulta tulee päästä 2-3 klikkauksella mille tahansa toiselle sivulle. Suurempiin alakokonaisuuksiin 

(e- kirjat, Kirjasampo, blogit yms.) tulee päästä yhdellä klikkauksella. 

Vaski-logon ei tarvitse olla iso, asiakas tietää mihin on tullut ja iso logo vie arvokasta tilaa. Sen ainoa etu 

on, että se vie takaisin etusivulle. 

Ei idiosynkraattisia ratkaisuja. Kaiken tulee noudattaa niin pitkälle kuin mahdollista "yleistä 

verkkosivujen logiikkaa". 

En nyt keksi enempää. 

- Erityisesti haku-toiminnon pitäisi toimia moitteettomasti ja sen käyttö pitäisi olla mahdollisimman helppoa 

ja luotettavaa. Kaikki muu sivustojen toiminnassa on plussaa. Sivusto on hyvä foorumi myös markkinoida 

kirjaston tapahtumia, tässä kohtaa tietysti kaikkien vaski-kirjastojen täytyisi saada ääni kuuluviin 

tasapuolisesti. 

Hienoa nykyisessä versiossa on ollut se, että kaikkia kirjastolaisia on kannustettu sisältöjen avaamiseen 

oman aikataulun puitteissa ja matalalla kynnyksellä. Toivottavasti jatkossa sama meininki jatkuu. 

- Mitä tarkoittavat Rekisteriselosteet??? 

- Tuo kohta 5 oli aikas haastellista täyttää, mitä tarkoittaa tässä esim. linkkinä? Itse vastasin niin, että 

ajattelin linkin tarkoittavan linkkiä muille kuin Vaski-sivuille. Tsemppiä! 

- Entinen liittymä sentään toimi 

- Haun pitäisi olla niin helppo, että sen pystyy opastamaan kakkosluokkalaisille 15 minuutissa. Tätä auttaisi jos 

haun pystyisi heti ensimetreillä rajaamaan ainoastaan oman kirjaston kokoelmiin. 

 
Kun asiakas tekee varauksia pitäisi voida asettaa oletuskirjasto johon varaukset menevät, ilman että se täytyy 

joka kerta erikseen valita. 


