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KANSALLISKIRJASTO

Ajankohtaista: aineistot ja mukaantulo
§ Pohjois-Karjalan Vaara-kirjastot on julkaissut

verkkokirjaston vaara.finna.fi. Aineistot löytyvät
myös Finna.fi:stä.

§ Lapin kirjastot on julkaissut verkkokirjaston
lapinkirjasto.finna.fi. Aineistot löytyvät myös
Finna.fi:stä.

§ Varastokirjasto on julkaissut verkkokirjaston
vaari.finna.fi. Aineistot löytyvät myös Finna.fi:stä.

§ Blanka-kirjastot (Parainen, Kemiönsaari)
on julkaissut verkkokirjaston blanka.finna.fi.
Aineistot löytyvät myös Finna.fi:stä.

§ Kymenlaakson Kyyti-kirjastot on julkaissut
verkkokirjaston kyyti.finna.fi. Aineistot löytyvät myös
Finna.fi:stä.

§ Lappeenrannan museot on julkaissut
Lappeenrannan taidemuseon aineistoja finna.fi:ssä
ja museoiden omassa näkymässä
lappeenrannanmuseot.finna.fi.

https://vaara.finna.fi/
https://www.finna.fi/Search/Results?filter[]=building:"0/Vaarakirjastot/"
https://lapinkirjasto.finna.fi/
https://www.finna.fi/Search/Results?filter[]=building:"0/Lapinkirjasto/"
https://vaari.finna.fi/
https://www.finna.fi/Search/Results?filter[]=building:"0/NRL/"
https://blanka.finna.fi/
https://www.finna.fi/Search/Results?filter[]=building:"0/Blanka/"
https://kyyti.finna.fi/
https://www.finna.fi/Search/Results?filter[]=building:"0/Lapinkirjasto/"
https://www.finna.fi/Search/Results?view=grid&filter[]=~building:"1/LPRMUSEOT/LPRTM/"&type=AllFields&limit=100
http://lappeenrannanmuseot.finna.fi/


KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Ajankohtaista kehityksessä
§ VuFind –ohjelmistoalusta on päivitetty versioon 5
§ Organisaatiotietojen tuonti Museoliiton tietokannasta käytössä

§ Työstetään monia museoita sisältävien museo-organisaatioiden
esittämistä. (Esim. Kansallisgalleria ja sen alaiset museot)

§ Yleiset kirjastot
§ Uusia asiakastoimintoja Mikromarc ja KOHA –järjestelmien

käyttäjille
§ Auroran (Axiell) rajapinnan uudet ominaisuudet työn alla

§ (1) Osoitetietojen muutos, (2) Lainahistorian näyttäminen



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Ajankohtaista kehityksessä: Hallintaliittymä

§ Uusi hallintaliittymä julkaistu toukokuun lopussa. Puuttuvat
toiminnot (erit. tilastot ja tiedoston hallinta) kesän aikana.
§ Ohjeistusta parannetaan. Hallintaliittymän koulutus marraskuun

lopulla.
§ Uusia näkymän ylläpitoa ja räätälöintiä parantavia ominaisuuksia

tulossa vielä syksyllä
Finnan Hallintaliittymää käyttävillä organisaatioilla, tulee olla
pääylläpitäjä, joka vastaa oman organisaationsa muista
hallintaliittymän käyttäjistä ja ylläpitäjistä sekä heidän
käyttöoikeuksistaan.
Jos organisaatio ei ole vielä ilmoittanut Hallintaliittymän pääkäyttäjää
Finnan palvelupostiin, ei ole mahdollisuutta jakaa oikeuksia Finnan
sivupohjien ja ohjelmakoodin muokkaukseen.



KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Ajankohtaista kehityksessä: Käytettävyys
§ Finnan kaikkien käyttöliittymien käyttäjien oma-tili uudistuu. Muutokset

menevät testiin 4.10.2018 (arvio), jonka jälkeen kannattaa testata
ennen kuin Finnan uusi versio menee tuotantoon 9.10.2018. Lisää
tietoa muutoksista Finna-foorumilla.

§ Finnan aineistotyyppien konseptin uudistaminen on pitkällä ja
tulevista käyttöliittymäratkaisuista tullaan tiedottamaan syksyn aikana.

§ Kirjastot.fi työn yhteydessä ollaan luomassa yleisille kirjastoille Finna-
verkkokirjastopohjaa
§ Testataan, käydään läpi ja tuetaan Finnan kehityksessä

§ Kaikkien saavutettavuusdirektiivin edellyttämien asioiden tekeminen
on suunniteltu ja toteutetaan 2018 aikana

§ Lisää tiedotusta tulossa Finnan foorumille lähiaikoina
§ Saavutettavuus-webinaari 21.11. organisaatioille
§ ulkopuolinen saavutettavuuskatselmointi syksylle

https://foorumi.kiwi.fi/t/finnan-oma-tili-uudistuu/


KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

Ajankohtaista kehityksessä: Käytettävyys
§ Webinaari: Käytettävyystestin tuloksia - Finna.fi-haku

kulttuuriperintöaineistoja hyödyntävien tutkijoiden käytössä
§ Finnan uusi tavoite on avoimemmin jakaa tekemiemme laadullisten

käyttäjätutkimuksien ja -testien tuloksia lyhyiden webinaarien
muodossa. 1.) Kesällä tehty käytettävyystesti: kuinka Finnan haku
ja tarkennettu haku toimivat kulttuuriperintöaineistoa hyödyntävien
tutkijoiden käsissä.
§ Testikäyttäjissä oli kaksi arkeologitaustaista, kaksi historian tutkijaa /

professoria ja kaksi kulttuurihistorian tutkijaa / lehtoria. Tulokset
saattavat kiinnostaa erityisesti museoita ja arkistoja

§ Aika: pe 28.9. klo 13-14:30 (ei erillistä ilmoittautumista)
Paikka: Adobe Connect webinaari (osallistumislinkki
http://connect.funet.fi/kk_finna)

http://finna.fi/
http://connect.funet.fi/kk_finna
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Muuta ajankohtaista
§ Finnassa häiriöitä ja toimintakatkoksia 3.9. klo 23.18 - 4.9. klo

0.04. Syynä näihin oli palvelunestohyökkäys, joka ylikuormitti
palvelun.
§ Häiriötilanteista selviytymiseen liittyvän kehittämisen ansiosta

järjestelmä saatiin toimimaan automaattisesti ongelmien jälkeen.
§ Finnan palvelusopimus uudistuu.

§ Kommentteja uudistuvaan sopimukseen kerätään
kommenttikierroksella 14.9. - 15.10. Uudistuksen sisällöstä ja
kommenttikierrokseen osallistumisesta tiedotetaan erikseen.
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Finna mukana mm. seuraavissa
§ 28.9. Webinaari: Finna kulttuuriperintöaineistoja hyödyntävien

tutkijoiden käytössä
§ 3.10. Finnan sektoritapaaminen, arkistot
§ 4.10. Finnan sektoritapaaminen, korkeakoulukirjastot
§ 5.-7.10. Hack4FI – Hack your heritage
§ 26.10.-28.10. Wide hackathon leipätehtaalla
§ 1.11. Finnan viestintä- ja markkinointityöpaja
§ 21.11. Finnan aineistotyyppi -webinaari, osa 3
§ 21.11. Saavutettavuus-webinaari
§ 22.11. Finnan peruskoulutus
§ 23.11. Finnan hallintaliittymän peruskoulutus
§ 28.11. Hallintaliittymän syventävä koulutus
§ 13.12. Finna-päivä
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Finna-palvelun sähköpostiosoite:
finna-posti@helsinki.fi


