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Enemmän ja helpommin digitaalisia aineistoja saataville



Aineistot ja mukaantulo

§ Helle-kirjastot (Askola, Hanko, Inkoo, Myrskylä, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, 
Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio) on julkaissut 
verkkokirjastonsa beta-käyttöön (https://helle.finna.fi)
Aineistot löytyvät myös Finna.fi:stä

§ Leppävirran kirjasto on julkaissut verkkokirjastonsa 
(https://leppavirta.finna.fi)
Aineistot löytyvät myös Finna.fi:stä

§ Tiekkö-kirjastot (Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja 
Ylivieska) on julkaissut verkkokirjastonsa (https://tiekko.finna.fi)
Aineistot löytyvät myös Finna.fi:stä

§ Kohaan siirtyneitä kirjastoja: 3AMK (Haaga-Helia, Laurea, 

Metropolia), Varastokirjasto, Tritonia, MPKK, Centria, 
Kansalliskirjasto, 

https://helle.finna.fi/
https://leppavirta.finna.fi/
https://tiekko.finna.fi/


Ajankohtaista: ALMA-integraatio

§ Lumikko-kirjastoilla lista Finna-Alma -integraation 
toiveista ja reunaehdoista
(Näyttäisi, että kaikki saadaan toteutettua!)
§ Valmiita: 

§ Haravointi (sis. ALMA:n MARC 21 tukeminen) 
§ Keskeiset asiakastoiminnallisuudet mm.:

§ Kirjautuminen 
§ Saatavuustiedot 
§ Varaukset
§ Verkkomaksaminen

§ Työn alla
§ Yhteystietojen esitäyttö uusille asiakkaille
§ Hakutulosten sekoittaminen:

paikallinen indeksi + CDI/PCI/EDS       =  ”blendaus”



Ajankohtaista: Yleiset kirjastot

§ Verkkokirjastomalli
§ Tapahtumien esittäminen ja tapahtumatietojen tuominen 

sisällönhallintajärjestelmästä (WP) RSS-syötteenä

§ Finna-verkkokirjaston kehittäminen jatkuu käyttäjälähtöisesti ja vaiheittain. 
§ Asteittaisen kehittämisen rinnalla mietitään tulevaisuuden verkkokirjastomallia laajemmin

§ Auroran lisätoimintojen (Verkkomaksaminen, viestiasetusten muutos) integrointi 
voi alkaa lokakuussa, kun dokumentaatio luvattu syyskuun loppuun



§ Arkistojen aineistojen esittämisen uudistaminen (AHAA)
§ Yksityisarksitot (esim. SKS) uudella AHAA datalla Finnaan 2019 syksyn 

aikana. KA:n aineistot vuonna 2020.

§ Finna-tutkijasali käyttöliittymä ja toiminnallisuus (NKR)
§ Beta-testaus touko-kesäkuu 2020

§ SLS:n aineiston ontologiatermien (YSO) rikastaminen

§ KAVI:n uusi näkymä tulossa
§ Toimijatietojen hakeminen ja esittäminen työn alla

Ajankohtaista: Arkistot



Ajankohtaista: parannuksia omat suosikit -toiminnallisuuteen

Erityisesti Finna-luokkahuone –toiminnallisuuden vuoksi poiminta 
ja kuratointityöhön. Otettu huomioon myös aikaisemmin 
tunnistettuja tarpeita mm. yleiset kirjastot ja kuvatoimittajat

§ Oman tilin suosikit osion käyttöliittymän parannuksia
§ Suosikkien poimimista sujuvoitettu
§ Julkisen suosikkilistan esitystavan parannuksia
§ Jakaminen

§ Julkisen suosikkilistan esittäminen Finna-käyttöliittymän 
sisältösivulla

§ Toisen tekemän julkisen suosikkilistan kopioiminen omiin 
suosikkeihin



Verkkoaineistojen esittäminen parannuksia

§ Perehdytty IIIF:n (International Image Interoperability Framework) 
toimintaan ja valmiina pilotoimaan, kun organisaatioiden 
omat järjestelmät tukevat.

§ PDF-tietueitten esiukatselu Finna.fi:ssä

§ 3D aineistojen esittäminen Finnassa
(Yhteistyö museoiden kanssa)



video ohjeita finna.fi:stä

§ 1. ohjevideo valmis 
(Kuinka haetaan kulttuuriperintöaineistoja)

§ 2. ohjevideo lähes valmis
(Käyttöoikeudet)

1.10. mennessä viety Finna.fi:hin
Finnalle oma Youtube-kanava, jossa ohjeet julkaistaan

§ 3. ohjevideon tekeminen alkaa lokakuun alussa 
(Suosikkilistan tekeminen)

Käyttäjien ohjeistuksen parantaminen



OAI-PMH –rajapinta käytössä

Mia Mansaren opinnäytetyö: 
Finna palvelun avoimen rajapinnan  hyödyntäjät ja heille viestiminen

§ Tarvitaan nk. ”kehittäjäkeskus” kommunikointiin rajapinnan 
hyödyntäjien kanssa

§ + Yksisuuntainen viestintäkanava rajapinnan käyttöön vaikuttavista 
muutoksista

Rajapintojen ja niiden hallinnan kehittäminen

https://finna.fi/Record/theseus_metropolia.10024_172842


§ Finna-luokkahuone (julkaisuwebinaari 1.10.)
§ Finna.fi:n esittelyä koulujen tarpeiden näkökulmasta
§ Valmiita kuratoituja aineistopaketteja, tehtäväideoita, valmiiksi 

määriteltyjä temaattisia hakuja, vinkkejä tiedonhaun opetukseen 
ja ohjeita 

§ Tavoite
§ Konkreettinen esimerkki organisaatioille
§ Opettajille markkinoitava kokonaisuus 

ja keino tutustua Finna.fi:hin

§ Finna AOE-hankkeessa mukana
§ Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus 

Työn koordinaattori: CSC
§ Suunnattu kaikille koulutusasteille
§ Avoimet oppimateriaalit Finnaan 2020 aikana 

Finna ja oppiminen



Finna - Käyttö ja trendit 2018, https://www.kiwi.fi/x/3wkXAw

§ 2018 Tilastot + käyttäjäkysely 2019 alussa
§ Yleiset kirjastot nousseet toiseksi suurimmaksi ryhmäksi  29% käynneistä

§ Aineistojen löydettävyys ja käyttäjien tyytyväisyys pysynyt hyvänä
§ Älypuhelimen merkitys käytössä kasvaa 
§ Eri sektorien kävijät olivat kiinnostuneita myös muiden sektorien aineistoista

§ Museoiden PALJO-hanke etenee:
§ Finnaan integroidaan Paljo-järjestelmän mahdollistamia aineistoihin liittyviä palveluita 

etunenässä aineistotilaukset

§ Finna ja korkeakoulujen sähköiset aineistot

Muuta ajankohtaista

https://www.kiwi.fi/x/3wkXAw


#Finnafi
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