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Katsaus muutoksiin 2020-2022: 
 

- Koha-Finna 

o Uudet toiminnallisuudet 

▪ unohtuneen tunnusluvun palauttaminen 

▪ varauksen keskeyttämismahdollisuus 

▪ oman varaustunnuksen määrittäminen 

o ohjeita muokattu Kohaa vastaavaksi 

o Selaa-palkkia muokattu. Ennen siinä oli pikapainikkeet esim. musiikki- ja elokuva-

aineiston selaamiseen, nyt siinä on pikanäppäimet lainoihin, varauksiin, 

uutuusaineistoon ja hankintalomakkeeseen: 

o  
o Ylänavigaatio: Esteetön kirjasto siirretty Asiakkaalle-ylävalikon alle, Kirjastot-linkki 

lisätty yläpalkkiin 

o Nuortensivun päivitykset 

▪ Sisältöjä muokattu vastuuhenkilöiden ideoiden ja toiveiden mukaan 

o Henkilökunta käyttää Finnaa nyt tiedonhaun tukena 

 

Resurssit 
 

Vuonna 2021 Vaski-Finnassa oli kävijöitä vuonna 2 975 912. Resurssit kehittämiseen ja ylläpitoon 

tällä hetkellä vähäiset. 

- Verkkoviestinnän ryhmän toimintaa käynnistetty taas. Mukana Tiina Grönroos, Heli Malila-

Kolkka, Annina Välimäki. Topi Lindqvist mukaan taas helmikuussa? 

- Roosa: tekninen tuki, sisällöntuotannon koordinointi 

- Helillä ja Tiinalla on mahdollisuus käyttää jonkin verran työaikaa, Topin tilanne selviää kun 

hän palaa töihin 



- Ennen työtä teki tekninen tuki ja päätoimittaja + verkkoviestinnän ryhmä, ja resursseja 

pyydettiin jopa lisää 

 

Strategia 
 

- Työn hoitamiseen nykyisillä resursseilla vaaditaan selkeä strategia ja roolijako 

- Tilastojen mukaan pääroolissa on aineiston haku sekä kirjautuneen käyttäjän palvelut 

(lainojen uusinta, varausten tekeminen) 

- Seuraavaksi eniten käytetään e-aineistosivua, jota seuraa sisältösivut 

- Viestintä etusivulla 

o Ajankohtaiset tiedotteet, häiriötiedotteet? 

 

Tulossa… 
 

- LinkedEvents 

- Henkilökunnan ideointipaja 

 

 

Vaski-joryn 25.2.2020 työpajasta tulleita pohdinnan aiheita: 

• Verkkokirjaston sisällön ja rakenteiden selkeyttäminen 

• asiakaskyselyn tekeminen? 

• Navigaatio: linkkejä vähemmän, selkeämmin suunnitellut valikot 

• "Asiakkaalle" ei tarpeeksi informatiivinen 

• "Hakutoiminnot" – olettaisi, että Asiakkalle-valikon Tiedonhaku olisi Hakutoiminnot-

valikon alla 

• lisää tienviittoja sisältösivujen suuntaan etusivulle 

• ulkoasun päivittäminen säännöllisin väliajoin 

• Sisällöntuotanto: kynnys matalammaksi, eri osioiden sivujen ideointia 

• henkilökunta mukaan ideoimaan ja päivittämään sivuja? 

• eri kirjastoissa tehtyä työtä voidaan jakaa myös muille kirjastoille käyttöön 

• Linjausta siihen, mitä ovat uutiset, mitä taas kampanjat ja teemat 

• "vois olla uutinen, mutta pitkäaikainen"       esim. lukudiplomit, lasten 

kesälukukampanjat 

• tiettyjä teemoja, vuosittain toistuvia? esim. kestävä kehitys. Teemoja voitaisiin 

nostaa yhteisesti esiin 



• vuosikello siitä, mitä nostetaan verkkokirjastossa näkyville? 

• Mitä Turkuun liittyviä uutisia laitetaan verkkokirjastoon? 

• Sisältöjen jakaminen sosiaaliseen mediaan? 

• Sisältöjä on ainakin jaettu somesta verkkokirjaston suuntaan 

 

Muistiinpanot 
 

Korona-viestintä 

- Vaski-laajuinen viestintä haastavaa 

- tilanne muuttuu nopeasti ja rajoitukset ovat eri alueilla erilaisia 

- nykyinen järjestely (yleinen tiedote verkkokirjastossa) on koettu toimivaksi 

 

Häiriötiedotteet 

- nykyinen järjestely koetaan toimivaksi? 

- verkkokirjaston aukioloajat saatetaan katsoa väärin 

 

Vaski-tasoinen viestintä 

- yhteiset palvelut (e-aineistot yms.), Vaski-brändi 

- yhteisen toiminnan kehittäminen 

o esim. Vaski-tasoinen lukudiplomi 

- eri kieliversiot? 

o Kirjastot toteuttavat ideansa kuten haluavat, jos verkkokirjastoon laitetaan niin 

kielikäännökset hoidetaan Turussa (tai kirjastot voivat itsekin tarjota kieliversiot, jos 

haluavat useammalla kielellä)  

 

Jory pohtii asioita vielä lisää 31.5. kehityspäivänä 


