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Finna vuoden 2020 alussa

42,8
milj.

käyntiä Finna-

käyttöliittymissä

16,5 
milj.

aineistotietoa 

finna.fi:ssä 497 000
avoimen 

kulttuurin 

lisenssillä 

avattua 

aineistoa

2,1
milj.

verkkoaineistoa

2,47
milj.

käyntiä 

finna.fi:ssä

369
Organisaatiota 

aineistojen 

tarjoajina 82
Finna-

käyttöliittymää



 Tuotantoon menneitä yleisiä kirjastoja 2019:
 Louna-kirjastot, Helle-kirjastot, Tiekkö-kirjastot, Kainet-kirjastot, Leppävirran kunnan 

kirjasto 

 Museot: Vaasan kaupungin museot

 KAVI:n avaama uudistunut elonet-palvelu ja elokuva-aineistot 
3.12.

 Kohaan siirtyneitä kirjastoja (16): 
 Jyk, Tilastokirjasto, Diak, Arcada, Humak, Hanken, Laurea, Metropolia, Haaga-

Helia, XAMK, Varastokirjasto, Tritonia, Centria, MPKK, Kansalliskirjasto, 
Kansallisarkisto

 Ensimmäisessä aallossa Alma-kirjastojärjestelmän käyttöön 
ottaneista viisi integroitu Finnaan
 Käyttöliittymät ovat olleet toiminnassa aikataulujen mukaan vuoden 2019 lopusta 

lähtien

Aineistot ja mukaantulo 2019



 Finnan tarkempi kehittämissuunnitelma 2020 julkaistaan 

maaliskuussa ja visio 2025 kevään aikana

Kehittäminen 2020 ja visio 2025



 Avointen oppimateriaalien kirjasto

 Hakutoimintojen ja käyttöliittymän kehittämistä keväällä, käyttäjätestejä 

(> julkaisu finna.fi:ssä syksyllä)

 Avointen oppimateriaalien kirjasto -palvelun julkaisuwebinaari 9.3.

 Finna Luokkahuoneen kehittäminen jatkuu

 Tavoitteena yhteentoimivuus avointen oppimateriaalien kirjaston kanssa

 Uusia oppimateriaaleja kevään aikana (oppilaitosyhteistyö), jotka pyritään 

viemään myös avointen oppimateriaalien kirjastoon

 Roadmapissa mm. Moodle-integraatio, suosikkilistojen kehittäminen

 Luokkahuonetta ja avointen oppimateriaalien kirjastoa esitellään CSC:n

kanssa järjestettävässä workshopissa ITK-messuilla 1.4. otsikolla 

kulttuuriperintöaineistosta avoimiksi oppimateriaaleiksi

Ajankohtaista: Finna ja oppiminen



 Sähköisten aineistojen käyttöön liittyvä työ jatkuu 2020 

 Keväällä käytettävyystestejä, 

 CDI:n käyttöönotto ja integraation parantaminen

 Uudet toiminnallisuudet

 Hakutulossivun parannukset (Open Access, vertaisarvionti)

 Tieteenalaan liittyvä personointi

 Valmistautuminen Alma-kirjastojen 2. aaltoon

 Webinaari korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille 11.3.

 Aiheina mm. seuraavien Alma-kirjastojärjestelmään siirtyvien kirjastojen integraatio 

ja jo käyttöönottaneiden kokemukset

 Ilmoittautuminen 9.3. mennessä 

 Lisätietoa webinaarista

Ajankohtaista: Korkeakoulukirjastot

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Webinaari+korkeakoulu-+ja+erikoiskirjastoille+11.3.2020


Ajankohtaista: Yleiset kirjastot

 Tilojen ja palveluiden esittämiseen liittyvä työ jatkuu yhteistyössä 

VAKE:n kanssa pohjautuen 12.11.2019 sektoritapaamisen yhteydessä 

pidettyyn työpajaan

 Uudistetun kirkanta-rajapinnan käyttöönotto ja Finnan wikin kirkantaan

liittyvien ohjeiden päivittäminen

 Tapahtumakalenterien esittäminen verkkokirjastoissa jatkuu

 Porin kanssa Linked events -pilotti

 Aurora-kirjastot: Lainahistoria ja viestiasetusten muuttaminen käytössä

 KOHA: mm. lainahistorian järjestäminen tulossa pian, yhteisöversion 

yhteensopivuus työn alla

 Valtakunnallinen e-Kirjasto?



Muuta ajankohtaista

 Finnan tutkijasalin (NKR) työstö jatkuu
 Projektin ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan pääsynhallinta 

AHAA:n matalan suojaustason näyttörajoitettuihin metatietoihin

 Toimijatiedon käyttäminen
 Käytössä KAVI:lla, AHAA-järjestelmässä

 Kansalliskirjaston kanssa pilotti

 Haravointirajapinnan julkaisu keväällä



 Tapahtumat ja koulutukset 2020

 Finna oli mukana Educa-messuilla 24.-25.1.

 Puheenvuorona ”Finna Luokkahuone – digitaalisia aarteita opetukseen”

 Uusi konsortioryhmä kokoontuu 10.3.

 Webinaari korkeakoulu- ja erikoiskirjastoille 11.3.

 Finnan viestintätyöpaja 24.3.

 Workshop ITK-konferenssissa 1.4.

 Sektoritapaamiset ja museoiden Finna-foorumi huhtikuussa

 Koulutukset toukokuussa

Tapahtumat ja koulutukset

https://www.kiwi.fi/x/pAsXAw


#Finnafi

Ota yhteyttä:

finna-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjasto
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