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HY-kirjastot -sivuston uudistukset  

Kirjastojen yhteinen verkkosivusto (http://www.helsinki.fi/kirjastot) muutettiin 
yliopiston uuteen visuaaliseen ilmeeseen noin vuosi sitten. Vuoden aikana on 
sivujen toimivuudesta kertynyt kokemusta sekä jonkin verran 
käyttäjäpalautetta. Uudistuksen tavoitteena on käytettävyyden parantamisen 
ohella helpottaa päivitystä. Ideatiiminä toimii kirjastojen tiedottajien verkosto.  

Sivuston rakennetta kevennetään (3-palstaiset alasivut muutetaan 2-
palstaisiksi), turhista linkityksistä kirjastojen alasivuille luovutaan samoin kuin 
verkkoaineistojen linkityksistä sitä mukaa kun aineistot löytyvät NELLIstä. 
Lisäksi menuvalikon sisältöjä ryhmitellään osittain uudelleen.  

Kirjastojen esiteprojekti 

Kirjastojen tiedottajien verkosto on käynnistänyt myös kirjastojen yhteisen 
esiteprojektin. Tavoitteena on luoda HY:n kirjastoille yhteistä ilmettä 
korostava esiteperhe. 

Kevään aikana toteutetaan kirjastojen yhteinen esite ja suunnitellaan 
kirjastoille oma esitepohja. Samaan esiteperheeseen kuuluu myös 
keskustakampuksen kirjastojen yhteisesite. 

Kirjastojen esitepohja on taitettu A4, missä on määritelty kuvien ja tekstien 
paikat. Vakio A4-koko mahdollistaa esitteiden pikatulostuksen kirjastojen 
omilla koneilla sekä offset- ja digipainatuksen. 

 

Nykyinen kirjastojen esitetarjonta on hyvin kirjava. Yhteisen esiteperheen 
tavoitteena on tiedotustehtävän ohella viestittää visuaalisesti yhtenäisestä HY-
kirjastot-kokonaisuudesta. 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/02/index.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot


Alman uudistukset  

Alman palvelukanaviin on tulossa kevään aikana pieniä muutoksia. 
Toteutettavat muutokset perustuvat mm. saatuun käyttäjäpalautteeseen.  

Nykyinen Uutiset ja ajankohtaiset asiat -kanava 
(Yliopisto nyt) nostetaan vasemmanpuoleisessa 
kanavavalikossa ensimmäiseksi, mikä on luonnollista, 
sillä ajankohtaiset asiat ovat Alman käytetyimpiä.  

Teknisille asioille perustetaan oma kanava. Kanava 
sisältää tilat & talot -tyyppistä infoa. HYY saa myös 
oman kanavan Opiskelijat-kanavan alle.  

Kirjastoasioiden löytyvyys Tietopalvelut ja tietotekniikka –palvelukanavan 
kautta on koettu vaikeaksi. Palautteen perusteella tietopalvelu-termiä ei osata 
yhdistää kirjastopalveluihin. Viestintäosasto ehdottaakin, että kanavan nimi 
muutetaan muotoon Kirjastopalvelut ja tietotekniikka. Mitä tästä taas opimme? 
Uusien termien lanseeraus ei käy ihan käden käänteessä.  

Kevään aikana myös palveluikkunoita tiivistetään ts. turhaa tilaa poistetaan ja 
näin välilehdelle mahtuu yhteen näkymään useampi ikkuna. Samoin 
palveluikkunaan tulee mahdollisuus lisätä kuvien ohella tekstiä ja linkkejä. 
Lisäksi Alman käyttöliittymää parannetaan navigoinnin ja linkittämisen osalta 
ja liittymästä tehdään visuaalisesti värikkäämpi kuin mitä nykyinen harmaa 
ilme on.  

  

  

  

  

  

  

  

Palveluikkunoita tiivistetään eli turhaa tilaa poistetaan ja 
käyttöliittymästä tehdään värikkäämpi.  

Huhti-toukokuun vaihteessa toteutuvien uudistusten myötä tulee mahdolliseksi 
linkitys myös välilehdelle. Samalla käyttäjän on mahdollista lisätä näkyviin 
useampia välilehtiä nykyisten laitos-, tiedekunta-, kampus-välilehtien ohella. 
Lisäksi esim. laitosvälilehden kautta on mahdollista siirtyä suoraan toisen 
laitoksen välilehdelle (siirtyminen samantasoiselle välilehdelle). Tämä 
merkitsee toteutuessaan sitä, että siirtyminen myös kirjastojen välilehdille 



helpottuu.  

  

  

Käyttäjien rooliin mukautetut etusivut toteutetaan syyskuun alkuun mennessä. 
Tällöin kullekin neljälle ryhmälle: tuki- ja hallintohenkilöstö, jatkotutkinto-
opiskelijat, opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä perustutkinto-opiskelijat on 
omat aloitusetusivut. Valmiiksi personoituja etusivuja Alma tarjoaa niille, 
jotka eivät ole vielä itse personoineet sivua.  

Työryhmäalueen käyttöönotto siirtyy maaliskuulta elokuun alkuun. 
Prototyyppi on ollut parhaillaan koekäytössä ja palvelu valmistuu kevään 
aikana, mutta toimivuuden varmistamiseksi virallinen käyttöönotto on siirretty 
elokuulle.  

Portaalihankkeen keskeinen kehittämisalue on ollut julkaisuvälineen 
kehittäminen. Julkaisuvälineen avulla voidaan jatkossa päivittää sekä ulkoisia 
verkkosivuja että Alman sivuja. Julkaisuväline tulee käyttöön loppusyksystä.  

Alman käyttöönoton tukipalveluissa on 
maaliskuussa aloittanut Elina Pyysalo. Hän 
uudistaa mm. sisällönhallinnan oppaan sekä 
suunnittelee syksyllä toteutettavan Alman 
käyttäjäkyselyn.  

Alman kehittämis- ja uudistustoimenpiteiden 
tavoitteena on tietenkin lisätä sen käyttöä. Ensi 
syksynä viestintäosasto kampanjoi Almaa lähes 
yhtä voimallisesti kuin vuosi sitten 
avajaisviikkoina. Tiedossa on mm. 
kampuskierroksia, uusi esite opiskelijoille ja tietenkin Alma-koulutusta.  

Alman rinnalla uudistetaan myös Helsinki.fi-kaupunkoportaalia ja HY:n 
ulkoisten verkkosivujen kanavasivuja. HY:n etusivulla tulee jatkossa olemaan 
neljä kanavaa nykyisen viiden sijaan. Syksyllä valmistuvaa uudistusprojektia 
vetää viestintäosastolla Mirja Mäenpää.  
 
Almassa ja muissa portaaleissa tapahtuu siis kevään ja syksyn aikana paljon. 
Toivotaan, että aikataulut tällä kertaa pitävät ja voimme unohtaa erään 
yliopistolaisen Alman nykytilaa kuvaavan lausahduksen: "Alman helmat vaan 
heiluvat, mutta mitään se ei anna".  
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