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”Finna mahdollistaa innostavalla ja 
helpolla tavalla kiinnostavien ja 
luotettavien aineistojen hyödyntämisen”
(Finnan perustehtävä, strategia 2016-2020)

Strategia 2016-2020
Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä

Ahti Rytkönen, Museovirasto, https://finna.fi/Record/musketti.M012:KK1482:385



2018

2,3
miljoonaa

kävijää 
Finna.fi:ssä

+15
miljoonaa

aineistotietoa

Finna.fi:ssä
8.10.2018

+700.000
Avoimella lisenssillä 
merkittyä aineistoa

Finna.fi:ssä

+2
miljoonaa

Verkossa 
saatavilla olevaa 

aineistoa

+490.000 
Avoimen 

kulttuurin lisenssin 
aineistoa

Kasvanut merkittäväksi väyläksi arkistojen, museoiden ja kirjastojen aineistoihin



Aineistojaan tarjoavat n. 350 organisaatiota:

Kirjastot: aineistot ja asiakaspalvelu:
§ + 11 milj. kirjastoaineistoa 
§ yli 200 kirjastoa verkkopalveluineen

Akistot: aineistot
§ + 2,4 milj. aineistotietoa (240.000 verkossa)
§ Kattavammin tulevaisuudessa: AHAA + NKR

Museot: aineistot
§ + 1,3 milj. aineistoa (1,2 milj. verkossa)
§ Yli puolet Finnan verkkoaineistoista tulee museoilta
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Finna.fi: verkkoaineistot suoraan käyttöliittymässä

Kuvia ihmisistä, paikoista, esineistä,

Videoklippejä, Elokuvia

Tekstiä: kirjoja, lehtiä, opinnäytteitäÄänitteitä

Karttoja, ym.

Aineistoa leluista kirkkotaiteeseen



Mikä kiinnostaa (2018)
§ Eniten katsottiin kuvia, joita avattiin yli 3,6 miljoonaa kertaa.

§ Kuvien jälkeen kirjat, joiden tietoja katseltiin yli 
800 000 kertaa.

Tyytyväisyys on kasvanut samalla kun helppokäyttöisyyteen 
on panostettu. Alkuvuonna 2019 tehdyn asiakaskyselyn perusteella 90 % 
vastanneista suhtautuu Finna.fi-palveluun myönteisesti. Vastanneista 58 % 
suosittelisi hakupalvelua aktiivisesti. 

Finna-hakupalveluja käytetään entistä enemmän älypuhelimilla
(Finnan käyttö ja trendit 2018)

Finna.fi:n asiakkaat nyt

TOP10 katsotuimmat 
aineistojen tarjoajat:
• Museovirasto
• Kansalliskirjasto
• Helsingin kaupunginmuseo
• Etelä-Karjalan museo
• Museokeskus Vapriikki
• Kansallisarkisto
• Lusto – Suomen Metsämuseo
• Suomen kansallismuseo
• Jyväskylän yliopisto
• Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot



Ei vain verkkosivu, vaan väylä

Elanto-lehti, Helsingin kaupunginmuseo, https://finna.fi/Record/hkm.HKMS000005:km0000mfqz



Markkinointi

§ Markkinoimme Finna.fi-palvelua ja sen 
sisältöjä Facebookissa, Instagramissa ja 
Twitterissä.

§ Uusien ja merkittävien aineistojen tuominen 
Finna.fi-etusivun nostoihin ja uutisiin

§ Finna ja sen aineistot esillä monissa 
tapahtumissa

§ Medianäkyvyys

§ Organisaatioitten oman viestinnän tukeminen 
yhteistyöverkostossa

https://www.facebook.com/finnapalvelu
https://www.instagram.com/finna.fi/
https://twitter.com/Finnafi


Europeana aggregointi

Jos on mukana Finna-palvelussa on helppoa ryhtyä 
jakamaan omia aineistojaan myös Europeanassa
Finnaan liittyvän Formula –aggregointipalvelun avulla.



§ Finna rikastaa aineistoja paikkakoordinaateilla
ja ne tulevat näin helpommin löydettäväksi 
sijainnin avulla

Ø Finna-street tarjoaa historiallisia kuvia siellä 
missä käyttäjä liikkuu

§ Finna rikastaa ontologioita sisältävien 
aineistojen aihesanoja

Ø Ontologioiden käyttö kuvailussa mahdollistaa 
esim. aineistojen löytymisen muilla kielillä, 
kuin millä ne on kuvailtu. 

Rikastamalla aineistot löytyvät uudenlaisilla tavoilla



Hakurajapinta – API.FINNA.FI (2016)
Haravointirajapinta (2019)

§ Pilotteja oppimisympäristöjen kanssa. 
§ Finnan aineistoja löytyy ainakin Itslearning ja Edison alustoilta

§ Helsinkikuvia.fi
§ visuaalinen  käyttöliittymä,  jossa  kuva  on pääosassa

§ Annif (Automaattinen aineistojen kuvailu)
§ Finnan aineistomassaa hyödynnetään vapaaseen tekstiin 

sopivien aihesanojen löytämiseksi
§ Lokistories.fi, Ajapaik.ee, Wikidocumentaries, …

Aineistoja käytetään yhä enemmän rajapintojen kautta

Hyödyntäjiä on useita, mutta ei riittävästi tietoa heistä
Ø Rajapintojen hallinnan ja viestinnän parantaminen 2019-2020



Helsinki Think Company / Tapio Auvinen

Digitaaliset kulttuuriperintöaineistot 
ja Finnan tulevaisuus



§ Arkistojen rajoitettujen aineistojen haku (NKR)

§ Europeana aggregoinnin edistäminen (Europeana Common Culture)

§ Avoimet oppimateriaalit hanke ja Finna (Aoe.fi)

§ AHAA
§ Finna luokkahuone
§ Uusien toimijatietojen ja ontologioiden käyttö Finnassa
§ Korkeakoulujen julkaisuarkistojen aineistoja kattavammin Finnaan

2019 alkanut uusi kehittäminen > palvelu muuttuu



Uusia aineistoja löytyy ja ne esitetään paremmin Finnassa

§ Oppimateriaalien esittäminen edellyttää, että useita aineistoja 
pitää pystyä silmäilemään suoraan käyttöliittymässä
§ Mm. PDF-esikatselu

§ Museoiden 3D –aineistot

§ IIIF -tuki ja yhteistyö (International Image Interoperability Framework)

(mm. isoresoluutiokuvien objektien parempi esittäminen käyttöliittymässä)

§ Enemmän arkistojen digitoituja aineistoja näkyviin (AHAA)

§ KAVI:n täyspitkiä elokuvia Finnan kautta



Digitaalisia aineistoja enemmän ja paremmin löydettäväksi Europeanaan

Formula-aggregointipalvelua parannetaan

Ø Formula-palvelun käyttöönotto on selkeämpää

Ø Suomalaisten aineistojen kuvailun laatu paranee Europeanassa
§ Esim. Finton sanastoja hyödyntävät suomeksi kuvaillut aineistot voidaan löytää 

esim. englanninkielisillä hakusanoilla

Ø Selvitetään yhteistyössä paras reitti 3D aineistoille Europeanaan



Digitaalisiin aineistoihin liittyviä palveluita Finnaan

§ Käyttöoikeuden hakeminen arkistoaineistoihin (NKR)

§ Museoiden aineistoihin liittyvät palvelut
§ Kuvien tilaaminen verkossa
§ Kuvailuun liittyvän joukkoistamisen mahdollistaminen



Aineistojen leviäminen yhä laajempaan käyttöön

§ Finnan aineistoja oppimisen tueksi
§ Finna-luokkahuone (1.10.2019)

§ esimerkkisisältöä pienellä pilottiryhmällä opetuskäyttöön (
§ Kuratoituja sisältöjä esimerkkinä organisaatioille ja opettajille 
+ Samalla parannettu myös työkaluja aineistojen poimimiseen ja 
kuratointiin

§ Finna osana avoimet oppimateriaalit hanketta (Aoe.fi)

§ Rajapintakäytön edistäminen



§ Finnan konsortioryhmä työstää palvelun 
tulevaisuuden visiota syksyllä 2019

§ Visio vaikuttaa siihen miten Finna 
kehittyy väylänä digitaalisiin 
kulttuuriperintöaineistoihin jatkossa

Visio 2021-2030



#Finnafi

Ota yhteyttä:
finna-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut

facebook.com/finnapalvelu twitter.com/finnafi instagram.com/finna.fi


