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Kirjastot-verkkosivu 

Kirjastot-sivun uudistaminen etenee pienin, mutta varmoin askelin. 
Verkkosivun uudistamisesta vastaa Kirjastojen viestinnän kehittämisryhmän 
toteuttajatiimi: Tiina Äärilä, Eeva Peltonen ja Edulis Merenpohja. 

Sivun asettelua ja otsikointia on hieman muutettu. Tiedonhaku- ja Kirjastot- 
palstojen paikkoja on vaihdettu ja Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen 
toimintaa, hallintoa kuvaavien linkkien otsikointia ja ryhmittelyä on hieman 
muutettu. Etusivun tietokantalinkkeihin on lisätty lyhyet kuvaukset 
tietokannoista. 

Etusivulla aiemmin olleet linkit HY:n, tieteellisten ja yleisten kirjastojen 
sivuille on korvattu uudella kirjastojen koostesivulla. Uudelta sivulta pääse 
kätevästi suoraan Helsingin yliopiston kampus- ja tiedekuntakirjastojen 
kotisivuille, yhteystietoihin, liikenneyhteyksiin ja kampuskarttoihin sekä 
tieteellisten kirjastojen ja pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen 
verkkosivuille. 

Työn alla ovat vielä palveluiden ja verkkoaineistojen sivujen sisällöt.  

Palvelut-sivun suunnitelma: 

• Lainauspalvelut 
• Kurssikirjapalvelut 
• Verkkopalvelut 
• Käyttäjäkoulutus 
• Asiakkaiden työtilat 
• Tietopalvelu 
• Kaukopalvelu 
• Palvelunumerot 

Verkkoaineistot-sivun suunnitelma: 

• Kirjastojen luettelot 
• Tietokannat  

o Kotimaiset kokoteksti- ja viitetietokannat 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/index.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/viestinta.html#kirjastot
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/viestinta.html#web-voyager
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/viestinta.html#portaalihanke
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/viestinta.html#viestintastrategia
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/viestinta.html#esite
http://www.helsinki.fi/kirjastot


o Kansainväliset kokoteksti- ja viitetietokannat 
• Sanakirjat ja hakuteokset  

o Asiasanastot 
• E-kirjat 
• E-opinnäytteet 
• Viittaaminen elektronisiin lähteisiin 
• Aihehakemistot, virtuaalikirjastot 
• Internet-hakukoneet 
• Etäyhteyspalvelut 
• Käyttöoikeudet ja ohjeet 

Kirjastohenkilökunnalle suunnatulla Ajankohtaista kirjastoille-sivulla 
kannattaa myös vierailla säännöllisesti. Sivua päivitetään viikottain ja sieltä 
löytyy nyt muun muassa linkit eri työryhmien sivuille, tietoa koulutuksesta ja 
muista tapahtumista sekä opas- ja esitemateriaalia. 

Palautetta sivujen uudistamisesta voi lähettää toteuttajatiimille osoitteeseen 
kirjastot-palaute@helsinki.fi. Kirjastot-sivulla on myös lomake palautteen 
lähettämistä varten. 

  

 

  

WebVoyage 

HELKA-palveluissa on puolestaan käynnistetty WebVoyage -käyttöliittymän 
uudistaminen. Uudistamisessa huomioidaan MetaLib -tiedonhakuportaali, 
mutta Web-HELKAn merkitys tulee jatkossakin olemaan tärkeä, sillä MetaLib 
tarjoaa vain rajoittuneet hakumahdollisuudet ja kirjojen paikannus sekä 
lainojen uusinta ei siinä ole mahdollista. 

Toiminnallisia parannuksia Web-HELKAan tullee ensi kesänä, kun versio 
2001.2 otetaan käyttöön. Uusista piirteistä on Katri Tuori kirjoittanut 
Verkkariin viime vuonna. 

Web-HELKA -työryhmä on kokoontunut muutaman kerran ja näkyviä 
muutoksia on havaittavissa jo HELKAn perushaun hakuvalikossa. 
Tarkoituksena on uudistaa myös HELKA- haun aloitussivua ja 
hakulomakesivua. Jälkimmäiseen ei järjestelmä anna paljon vaihtoehtoja, sillä 
asettelut sivulla ovat lukittuja. 

Toteutettavista uudistuksista ilmoitetaan henkilökunnalle etukäteen. 
Työryhmän jäseninä ovat Ari Ahlqvist, Pälvi Kaiponen, Esa-Pekka 
Keskitalo, Eija Niemelä, Kaisa Paavilainen, Katri Tuori ja Tiina Äärilä. 

Palautetta Web-HELKAsta voi lähettää Eija Niemelälle: 
eija.niemela@helsinki.fi  

mailto:kirjastot-palaute@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/kirjastot/palaute.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2002/11/helkavoyager.htm
mailto:eija.niemela@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/viestinta.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/02/viestinta.html#top�


  

 

  

Yliopiston portaalihanke - Intranet 

Yliopiston verkkoviestinnän kehittämishanke (portaalihanke) on käynnistynyt. 
Vuoden 2003 aikana hankitaan yliopistolle yhtenäinen 
sisällönhallintajärjestelmä sekä toteutetaan yliopiston henkilöstölle ja 
opiskelijoille tarkoitetun intranetin I vaihe. Intranetin sisältöjen suunnittelu 
toteutetaan työryhmätyöskentelynä yhdessä yliopiston tiedottajien ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa kevään aikana. 

Intrassa tarjottavien kirjasto- ja tietopalveluiden sisältöjä pohtii työryhmä, 
missä on edustus kirjastoista kaikilta kampuksilta. Työryhmän jäseniä ovat: 
Eeva Peltonen, Edulis Merenpohja, Marja Moisio, Marja Sarja, Ulla 
Salomaa, Ari Rouvari ja Tiina Äärilä. Työryhmä kokoontuu kevään aikana 
pari kertaa. 

Portaalihanke. 

  

 

  

Viestintästrategia 

Kirjastojen viestinnän kehittämisryhmä laatii parhaillaan kirjastojen yhteistä 
viestintästrategiaa. Strategian tavoitteena on määritellä ne viestinnän 
peruslinjat, joiden avulla tuetaan kirjasto- ja tietopalvelustrategian tavoitteiden 
toteutusta. Lisäksi se tarjoaa linjaukset kirjastojen oman viestinnän 
suunnittelulle. Viestintästrategia osana HY:n kirjasto- ja tietopalvelustrategiaa 
luovat yhdessä pohjaa HY:n kirjastojen yhteisökuvan eli profiilin 
rakentamiselle. 

Osana yliopiston tieto- ja kirjastopalvelustrategiaa viestintästrategia kattaa 
vuodet 2004- 2006, jolloin se myös aikataulullisesti seuraa sitä. 
Viestintästrategia käsitellään kirjastotoimikunnassa, joka lopullisesti päättää 
sen jatkokäsittelystä kirjastoissa. Strategia tulee voimaan aikaisintaan 
kesäkuussa 2003. 
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Yhteinen esite kirjastoista 

Helsingin yliopiston kirjastoille on laadittu uusi yhteinen kirjastojen 
esitelehtinen: Tieto- ja kirjastopalveluja neljällä kampuksella. Esite on 
tulostettavissa Kirjastot –verkkosivulta. Esitteestä on myös otettu pieni 
väripainos, mutta uusien tilastotietojen varmistuttua otamme lisäpainoksen. 

Myöhemmin keväällä, kun yliopiston uusi graafinen ilme on käytettävissä 
toteutetaan laajempi esite. 

  

Tiina Äärilä 
Suunnittelija 

Hallintovirasto 
Tieto- ja kirjastopalvelujen kehittäminen 

tiina.aarila@helsinki.fi 
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