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Vaiheet tähän mennessä
§ Konsortioryhmän työkokous 19.6.2018

§ Tuotos: konsortioryhmän näkemyksiä 
tarkennuksista Finna-strategiaan

§ Tulosten laadullinen analysointi
§ Finna-tiimin työpaja 28.8.2018

§ Tuotos: yhteenveto ja tulkinnat
§ Konsortioryhmän kokous 6.9.2018

§ Tarkennuspyynnöt kahteen kohtaan
§ Finna-tiimin työpaja 7.11.2018

§ Tuotos: tarkennukset
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Tarkennukset 1/4 – ei muutosta
"Perustehtävä - Finna tarjoaa edistyksellisen ja jatkuvasti 
kehittyvän ratkaisuympäristön tiedon hyödyntämiseen" (Finnan
strategia 2016–2020, s. 3)

§ Pidetään fokus mukana olevissa sektoreissa ja 
käyttäjätarpeissa. Edistyksellistä 2019–2020: rajapintojen 
kehittäminen tulevaa silmällä pitäen. Seuraavalle 
strategiakaudelle: yhteentoimivuuden varmistaminen, 
tekoälyn hyödyntäminen ja sulautuminen ympäristöön.
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Tarkennukset 2/4 – uusi muotoilu 
”Perustehtävät - Finna mahdollistaa aineistojen tarjoamisen 
helposti erilaisten käyttäjien tarpeisiin" ja "Finna kehittää 
personoituja ja käyttäjäystävällisiä palveluja" (Finnan strategia 
2016–2020, s. 3)

§ Konsortioryhmä 6.9.2018: ”[…] esiteltyjen Keskeiset 
kohderyhmät 2019–2020 sijaan haluttiin painotuttavan 
tekemiseen: tutkimiseen ja oppimiseen, rajapintojen 
hyödynnettävyys tässä kohdassa tärkeintä.”

§ UUSI MUOTOILU: Kauden 2019 -2020 toiminnan pääpaino 
on rajapintojen hyödyntämisen sekä tutkimisen ja 
oppimisen tukemisessa. 
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Tarkennukset 3/4 – ei muutosta
Tahtotila 2020 - Älykkyys: Älykäs aineistojen yhdistäminen ja 
oppiva Finna" (Finnan strategia 2016–2020, s. 4)

§ Näkökulma: Jatkuva muutos. 
Tahtotila 2020: Käytössä keinoja muutosten haltuunottoon. 
Tahtotilan tarkennus: selvityksiä asiantuntijavoimin, tiedon 
jakaminen Finna-yhteisössä, uusien keinojen kehittäminen.
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Tarkennukset 4/4
"Tahtotila 2020 - Avoimuus: Avoimuus maksimoi uudelleen-
käytön hyödyt ja palveluiden innovatiivisen kehittämisen" ja  
"Sisältö: uuden ajattelun ja innovaatioiden polttoaine" 
(Finnanstrategia 2016–2020, s. 4)

§ Konsortioryhmä 6.9.2018: Tahtotilaksi kiteytettiin: 
Enemmän ja helpommin digitaalisia aineistoa saataville.
[Tarkennuksia seuraavin painopistein…] saavutettavuus 
mahdollisimman helpoksi (myös tieto tiedon sijainnista), 
kokonaisarkkitehtuuri ja NKR:n huomioiminen.
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Tarkennukset 4/4 – uusi muotoilu 

§ UUSI MUOTOILU: 
Enemmän ja helpommin digitaalisia aineistoja saataville.

Finna edistää digitaalisten aineistojen mahdollisimman 
helppoa saatavuutta. Tämä edellyttää käytettävyystyötä 
sekä mukana olevilta organisaatioilta yhteentoimivia
ratkaisuja ja yhteistyöhön panostamista.

Kaudella 2019-2020 keskitytään sekä avoimien että 
luvanvaraisten aineistojen löydettävyyden ja 
saavutettavuuden parantamiseen.
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Hyväksytäänkö tarkennukset?


