
Viestinnän kehittämishankkeen kuulumisia 
    

      

  

Kirjastojen viestintähankkeen kehittämisryhmä kokoontui ensi kertaa 
joulukuun alussa. Työryhmän rungon perustaa Verkkarin toimituskunta ja 
muina asiantuntijajäseninä ovat Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtaja 
Kimmo Tuominen, yliopiston tiedotuksesta Mikael Alatalo ja 
Opiskelijakirjastosta Ari Rouvari. Viestintäryhmän omalla verkkosivulla on 
esitetty ryhmän jäsenet sekä tehtävät. 

Työryhmän tehtävinä on 

• arvioida ja tunnistaa kirjastojen tiedotuksen yhtenäistämisen ja 
kehittämisen tarpeita asiakasnäkökulmasta 

• laatia kirjastojen yhteinen viestintästrategia 
• arvioida kampusten tarpeita kokonaissuunnittelun kannalta 
• edistää kirjastojen yhteistä sisäistä viestintää 
• tehdä aloitteita uusista palveluista 
• toimia suunnittelija työn tukena ja palautteen antajana. 

Kirjastojen yhteinen viestintästrategia – yksi keskeinen tavoite 

Työryhmä ensimmäisessä kokouksessaan keskusteli vilkkaasti ryhmän 
tavoitteista. Kirjastojen yhteisen viestintästrategian laatiminen nousi yhdeksi 
keskeiseksi tavoitteeksi. Strategia kattaa verkkoviestinnän sekä muun 
viestinnän. Muutamat kirjastot ovat laatimassa tai ovat jo laatineetkin omat 
viestintästrategiansa, joista Humanistisen tiedekunnan kirjaston strategiasta on 
tässä lehdessä erillinen kirjoitus.  

Yhteisen viestintästrategian tavoitteena on luoda selvät linjaukset kirjastojen 
yhteiselle ulkoiselle että sisäiselle viestinnälle sekä esittää suuntaviivoja 
kirjastojen omalle viestinnälle. Työryhmä piti erittäin tärkeänä asiakkaille 
suunnatun ulkoisen viestinnän ohella kirjastojen yhteisen sisäisen viestinnän 
kehittämistä, millä tarkoitetaan kirjastoille ja kirjastojen henkilökunnalle 
suunnattua viestintää.  

Kirjastot-sivuston uudistaminen 

Kirjastot-sivuston käyttäjäkyselyn tulokset antavat hyviä ja 
toteuttamiskelpoisia ideoita sivuston uudistamiseen. 

Sivuston uudistamisessa keskitytään ensisijaisesti sisältöjen uudistamiseen 
sekä navigoinnin ja yleensä käytettävyyden parantamiseen. Konkreettista 
uudistamistyötä tekee pienempi ns. toteuttajatiimi, johon kuuluvat 
allekirjoittaneen lisäksi Edulis Merenpohja ja Eeva Peltonen. Pieniä 
uudistuksia sivustoon tehdään jatkuvasti, joista yhtenä esimerkkinä on 

  

http://www.helsinki.fi/kirjastot/viestinta/tryhma.htm
http://www.helsinki.fi/kirjastot/uutiset/2002/0912a.htm


henkilökunnan Ajankohtaista -palstan eriyttäminen.  

Yliopiston Portaalihankkeelle rahoitus 

Rehtori myönsi Yliopiston portaalihankkeelle rahoitusta 420 000 €, mikä 
tarkoittaa, että hanke käynnistyy tammikuussa suunnitelmien mukaan. 
Portaalityöryhmän loppuraportti luovutetaan rehtorille perjantaina 20.12, 
jolloin raportti tulee myös verkkoon. 

Hankkeen laajuuden vuoksi portaalityöryhmä esittää, että projektin 
toteuttamiseen perustettaisiin projektityöryhmä, jonka tehtävänä on 
koordinoida ja toteuttaa verkkopalvelujen ja -viestinnän kehittämishanke. 
Projektityöryhmä toimii projektille asetettavan johtoryhmän alaisuudessa. 
Johtoryhmään kuuluvat tietohallintojohtaja ja viestintäjohtaja. Työryhmä 
esittää myös, että hankkeelle tulisi asettaa myös laajasti yliopistoa edustava 
ohjausryhmä, johon kutsutaan myös kirjastojen edustaja. 
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