
 

 

Vaski-verkkoviestinnän ryhmän toimintakertomus 2019 ja  
toimintasuunnitelma vuodelle 2020 
 
Verkkoviestinnän ryhmä toimi vuonna 2019 seuraavalla kokoonpanolla: 
 

Nimi Kunta Resurssit (htv) 

Sari Toivanen, tekninen päätoimittaja Turku 0,4 

Pauliina Sandberg, sisällöstä vastaava päätoimittaja Turku 0,2 

Tiina Grönroos Salo 0,05 

Heli Malila-Kolkka Kaarina 0,05 

Gunnar Högnäs Turku 0,05 

Mari Tammela Raisio 0,05 

Ryhmän tehtävänä oli verkkokirjaston sisällöntuotanto ja ylläpito. 

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Alkuvuodesta kokouksia oli kerran kuukaudessa.  

Vuoden 2019 aikana verkkokirjaston etusivulle toteutettiin uusi tapahtumaosio, ns. välilehtimalli. Tapah-
tumaosion toteuttaminen tapahtui osana yleisten kirjastojen mallipohjan rakentamista, yhdessä Kansal-
liskirjaston ja Vaken kanssa. Tapahtumaosion käyttöönoton yhteydessä Vaski siirtyi myös uuden 
WordPress-sivuston käyttöön ja sisällöntuotanto hajautettiin tapahtumien osalta koko Vaskin alueelle. 
Teknisistä ongelmista johtuen uuteen toimintamalliin päästiin siirtymään vasta elokuussa. Ajankohta 
osoittautui toukokuuta paremmaksi myös lomien kannalta – uuden järjestelmän käyttöönotto edellyttää 
riittävän tuen tarjoamista, mikä olisi ollut hankalaa keskellä lomakautta.  

Koulutus Vaskin uusille sisällöntuottajille järjestettiin 26.8. Turun pääkirjaston Studiossa ja tilaisuuteen oli 
mahdollista osallistua myös etänä. Kaikille ei elokuun koulutuspäivä sopinut ja heille on syksyn mittaan 
pyritty järjestämään erillinen perehdytys järjestelmän käyttöön. Kaiken kaikkiaan käyttöönotto on sujunut 
hyvin eikä suuria ongelmia ole tullut vastaan. Tällä hetkellä sisällöntuottajia Vaskissa on n. 50.   

Sisällöntuotannon hajauttaminen tapahtumien osalta on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Asiakkaat 
pääsevät nyt helpolla tutustumaan koko Vaski-kirjastojen laajaan tapahtumatarjontaan ja tapahtumat 
saavat lisää näkyvyyttä.  Verkkoviestinnän ryhmän työssä hajauttaminen on näkynyt odotusten mukai-
sesti. Aikaisempi mekaaninen copy-paste -työ on tapahtumien osalta vähentynyt merkittävästi ja vaihtu-
nut käyttäjätuen tarjoamiseen. Työkalussa ilmenneiden puutteiden korjaaminen, ohjeiden päivittäminen 
ja uuden toimintamallin haltuunotto on syksyn aikana työllistänyt verkkoviestinnän ryhmää, etenkin pää-
toimittajia.  

Myös seuraava suurempi uudistustyö on kulkenut kesästä alkaen rinnalla: Vaskinuoret-sivuston sisältö-
jen siirtäminen osaksi verkkokirjastoa ja uuden nuorten sivun rakentaminen verkkokirjastoon. Tätä työtä 
on tehty yhteistyössä Turun pääkirjaston nuortenosaston Stoorin henkilökunnan kanssa. Jatkossa toivo-
taan, että sisällöntuotanto myös tältä osin saadaan hajautettua Vaskin alueelle ja kaikki nuorten aineisto-
jen kanssa työskentelevät mukaan yhteistyöhön. Työ on kuitenkin vielä kesken, koska syksylle osui odo-
tettua enemmän poissaoloja ja resurssit ovat olleet tavallistakin pienemmät. 

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 

Yleisten kirjastojen mallipohjan rakentaminen jatkuu myös vuoden 2020 aikana. Vaski on mukana tuo-
massa malliin yleisten kirjastojen näkökulmaa.  

Sisällöntuotannon prosessin uudistaminen jatkuu. Syksyllä aloitettu nuorten sivun rakentaminen ja Vas-
kinuoret -sivuston sisällön siirtyminen verkkokirjastoon jatkuu myös tulevana vuonna. Osittain tä-
hän linkittyen seuraavana uutena kehityskohteena on vinkkien ja suosittelujen tuottaminen ja esittäminen 
verkkokirjastossa. Finna ei ole julkaisujärjestelmä ja vinkkien esittäminen mm. karuselleina on tois-
taiseksi jouduttu toteuttamaan työläästi, käytännössä koodaamalla. WordPressin hyödyntäminen 



 

 

myös vinkkien osalta onkin perusteltua ja tämän mallin kehittämiseen on tarkoitus nyt panostaa. Sa-
malla toivotaan, että tapahtumien tapaan myös vinkkien kohdalla saadaan entistä paremmin hyödynnet-
tyä koko Vaskin osaamista ja voimavaroja.  

Muita kehitettäviä kohteita verkkokirjastossa vuoden 2020 aikana on saavutettavuuden huomioiminen, 
häiriötiedotteet, kampanjanostot ja ota yhteyttä -osio. Samalla on tarkoitus uudistaa verkkokirjaston 
lomakkeet.  

Yhteiskunnassa digitaaliset palvelut lisääntyvät jatkuvasti ja samalla lisääntyvät käyttäjien odotukset 
verkkopalveluilta. Olisiko vihdoin aika kyseenalaistaa perinteinen ajatus verkkokirjastosta pelkästään lai-
nojen uusimisen tai tiedonhaun välineenä. Lukemisen edistäminen kuuluu kirjaston perustehtäviin: luke-
maan innostaminen, lukuelämysten tarjoaminen, lukuvinkkien antaminen. Tätä työtä tehdään kaikissa 
kirjastoissa mm. aineistonostojen, tapahtumien ja kirjavinkkausten muodossa. Vain pieni osa tästä työstä 
näkyy verkossa.  

Verkkokirjasto on laajan yleisön tavoittava kirjaston ”näyteikkuna”, jonka tulisi olla niin helppokäyttöinen 
kuin visuaalisesti ja sisällöllisesti ajan henkeä seuraava. Verkkokirjasto tavoittaa päivittäin keskimäärin 
lähes 7000 kävijää, vuositasolla kävijöitä on reilusti yli 2 miljoonaa. Näin suuri kävijämäärä tulisi ehdotto-
masti hyödyntää nykyistä paremmin. Samalla tulisi sisäistää se, että verkkokirjaston sisällöntuotanto on 
koko henkilökunnan yhteinen asia ja osa kirjaston lukemisen edistämistehtävää. Kaikkien Vaski-kirjasto-
jen johtajien toivotaan sitoutuvan tähän ja kannustavan henkilökuntaansa osallistumaan sisällöntuotan-
toon ja sen pohtimiseen, mitä verkkokirjastolta halutaan.  

Verkkokirjastoa ylläpidetään, kehitetään ja toimitetaan nyt todella pienillä resursseilla, jotka eivät vastaa 
todellista työmäärää. Käytännössä verkkokirjaston ylläpitoon ja toimittamiseen kuluu reilusti yli puolet 
työajasta sekä teknisellä että sisällöstä vastaavalla päätoimittajalla. Nykyaikaista verkkopalvelua ei voida 
tuottaa ilman päätoimittajakuntaa, jolla on käytössään riittävät resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen. Lähi-
tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää huolehtia myös verkkokirjaston saavutettavuudesta, minkä 
vuoksi selkeyttä ja yhdenmukaisia käytäntöjä tulisi valvoa. Ehdotammekin verkkoviestinnän ryhmän 
resurssien lisäämistä siten, että kokonaisresurssi olisi 1,2 htv. 

Samalla ehdotamme, että osalle verkkokirjaston sisältösivuja nimetään oma vastuuhenkilönsä, jonka 
työnkuvaan verkkokirjastonäkyvyys sopii luontevasti: 

- lasten sivu 
- nuorten sivu 
- e-aineistot 

Verkkoviestinnän ryhmän ja sisältövastaavien rinnalla toimisi nyt muodostumassa oleva n. 50 henkilön 
Vaskin sisällöntuottajien verkosto, jonka toimintaa verkkoviestinnän ryhmä tukisi ja tarvittaessa ohjaisi 
mm. järjestämällä koulutuksia ja verkostotapaamisia. Kehittäminen olisi ryhmän vastuulla, mutta verkos-
toa voitaisiin hyödyntää tarvittaessa huomioiden jäsenten osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja resurssit.  

 

 

 

 

 

 


