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Yhteinen hakuindeksi

Hakutoiminnallisuus on 

kaikille yhteistä!

Jokaiselle kuvailuformaatille on 

määritelty eli mapattu, miten se 

indeksoidaan yhteiseen indeksiin.

Jotta kaikki aineistot olisivat samalla 

tavalla haettavissa, niiden kuvailun 

tulisi seurata yhteisiä standardeja.

Arkistojärjestelmä

Esim. AHAA

EAD, FORWARD

Kirjastojärjestelmä 

Esim. Aurora

MARC 21

Kokoelmanhallinta-

järjestelmä

Esim. Musketti

LIDO

INDEKSI

Julkaisuarkisto 

DC, QDC



Finnan ohjelmistoarkkitehtuuri

• Record Manager haravoi, 

normalisoi, indeksoi ja deduplikoi

metadatan

• Indeksointi Finnan Solr-indeksiin

• Finnan indeksistä tiedot haetaan 

ja esitetään VuFind-

käyttöliittymässä 

• Tämän lisäksi 

kirjastojärjestelmistä tulee 

saatavuustiedot ja rajapinnat 

asiakastoiminnallisuuksiin



YHTEINEN INDEKSI

Finnan indeksistä omaan näkymään

• Metadataformaatti on mapattu

• Mappaustaulukko

• Verkossa saatavilla oleva aineisto

• Kun metadata on haravoitu Finnan indeksiin, 

Finna.fi:ssä, hakupalveluissa tai verkkokirjastoissa 

voidaan näyttää siitä joko kaikki tai valittu osa

• Mikä näyttää hyvältä omassa hakunäkymässä, ei 

välttämättä toimi yhteisessä

• Metadata luo puitteet virtuaaliselle kirjastolle: ilman 

kunnon metadataa kirjaston käyttäjä ei koskaan 

tule löytämään teosta
ORGANISAATIO.FINNA.FI

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Kenttien+mappaukset+eri+formaateista+Finnan+indeksiin
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Verkossa+saatavilla+oleva+aineisto


Mikä teosavain?

• Finnaan pitkään toivottu ominaisuus, 
jolla teoksen eri versiot saadaan 
näkyviin

• Otettu käyttöön Finnassa 6.2.2020

• Organisaatiot saavat halutessaan ottaa 
käyttöön omissa näkymissään Muut 
versiot -välilehden

• Teosavaimia muodostetaan MARC-, 
QDC-, LIDO- ja FORWARD-tietueille

• indeksikenttä work_keys_str_mv

• Hyödynnetään tällä hetkellä Katso 
myös -komponentissa

UT eli Uniform Title

Yhtenäistetty nimeke, 

muodostetaan vain 

Marc21- tietueista

AT eli Author + Title

Avain muodostetaan 
tekijän ja nimekkeen 

yhdistelmällä

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=155648385


Eri versiot Finnassa

• Teosavaimen avulla saadaan näkyviin teoksen muut versiot 

haussa ja tietuesivulla

• Tällä Finnassa näkyy vanhan mukaista kuvailua (esim. sid. 

nid. lyhenteet, ei eroteltuna omiin osakenttiin)

• Jotta Finnassa olisi mahdollisuus suodattaa tai hakea 

sidosasun mukaisesti, tarvitaan yhdenmukaista kuvailua

• Jos tietoa ei ole teostasolla, pitää sen olla varastotietue- tai 

nidetasolla. Näiltä tasoilta tieto voidaan näyttää, mutta ei 

välttämättä indeksoida hakua varten.

• Saavutettavat aineistot hakuun?


