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Mentimeter-vastaukset Finnan konsortioryhmän 

tapaamisesta 26.11.2021 

Sain alustavan toimintasuunnitelman esittelystä hyvän kuvan 

Finnan vuodesta 2022 

Kyllä    12 (n. 92 %) 

Ei    0 (0 %) 

Kaipaan jonkin verran lisätietoa  1 (n. 8 %) 

Finnan toimintasuunnitelma 2022: Mitkä ovat sektorisi/ryhmäsi 

kannalta olennaisimmat asiat? 

⎯ Loput suuret kirjastokimpat mukaan. Suosittelu. 

⎯ Näen tärkeänä asioiden  priorisoinnin ja työmäärän hallinnan 

kehittämisen. 

⎯ Selkeät yhteiset käytännöt avoimien materiaalien lisessoinnissa 

⎯ 1. Finnan "landing page" kulttuuriaineiston käyttäjälle kiinnostava idea 2. 

Paljo-hankkeen soveltaminen käytäntöön, mitä tulossa? 3. 

Kuratointityökalujen kehitys (Museosektori) 

⎯ Finnan perustyö ja sen jatkaminen. Uutena kokonaisuutena 1. prioriteetti 

on kuratointityökalu. Selvitystyönä osallistamisen tukeminen. 

⎯ Keskeisiin kehittämisalueisiin lisäresurssoinnin hankkiminen 

hankerahoituksen kautta /Kansalliskirjasto 

⎯ Avoimet aineistot. Hakuominaisuudet ja jatkokäsittely - varsinkin, kun 

aineistomäärä kasvaa. Omadata. / Amk-kirjastot. 

⎯ Priorisoinnit, integroinnit taustajärjestelmiin, ydinpalvelujen kehittäminen 

(erikoiskirjastot) 

⎯ Hakujen parantaminen ja käyttökokemus 

⎯ mm. Kokotekstihaku, järjestelmien integrointi, hakutoiminnot (arkistot) 

⎯ Avointen aineistojen  haku (aineistojen laatu ja luotettavuus) 
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⎯ Kokotekstihaki 

⎯ Saamenkielinen käyttöliittymä erittäin kiinnostava. 

⎯ Suosittelupalvelun kehittäminen 

Finnan toimintasuunnitelma 2022: Puuttuuko suunnitelmasta 

jotain olennaista? 

⎯ Oliko NKR mukana 2022 suunnitelmassa? 

⎯ Yhteistyöhankkeet, joissa KA-sektorin toimija (muu kuin Kansalliskirjasto) 

olisi vetovastuussa ja olisi myös toteuttajan roolissa 

⎯ tarkennus edelliseen KA-> KAM 

⎯ Oliko osallistamistyökalujen pohdinta mukana (ymmärrän että erittäin 

laaja kokonaisuus ja haastava esim. taustajärjestelmäintegraatioiden 

näkökulmasta…)? Kommentoinnin kehittäminen, esim. itsemoderointi, 

käyttäjien innostaminen kommentoimaan, jne.? 

⎯ Vision kehittäminen ja tilannekatsaus. Yhteistyöhankkeet ja niiden 

priorisointi. 

Hakutoiminnot: Aseta seuraavat tärkeysjärjestykseen 

edustamasi sektorin/ryhmän kannalta 

1. Kokotekstihaku 

2. Käyttöoikeuksien mukaisen haun parantaminen 

3. Verkossa olevat aineistot paremmin löydettäviksi (kuten OA-julkaisut) 

4. Toimijahakujen kehittäminen (mm. toimijatunnisteiden hyödyntäminen) 

5. Uudentyyppiset sähköiset aineistot (kuten online-äänikirjat, 3D-aineistot) 

6. Paikkatieto ja karttahakujen kehittäminen 

7. Musiikkiaineistojen hakijoiden tarpeet 

Olisiko sektorillasi tai sidosryhmilläsi kiinnostusta tehdä 

hankeyhteistyötä Finnan kanssa? Millaista? 

⎯ Kuntien yhteinen e-kirjasto-hanke 

⎯ Kyllä, suuri kiinnostus. Esim. kuratointityökalu, osallistamisen menetelmät 

ja työkalut, yso, paikkatieto yms. Mahd. myös IIIF. 

⎯ Todennäköisesti kyllä, mutta ei ole nyt tiedossa. Pitää tutkia. 

⎯ Toistaiseksi ei tunnu olevan resursseja yhteishankkeisiin / museot 

⎯ Suosittelu, personointi ja kansallinen omadataoperaattori -hanke 

⎯ On varmasti kiinnostusta arkistosektorilla, kun useampi arkisto liittyy 

Finnaan. 

⎯ On kiinnostusta. Osallistamisen kehittäminen, IIIF:n mahdollisuudet esim. 

hi-res-taideteosdigitointien esittämisessä, jne. Jatkoajatus (jota jo vähän 

sivuttiinkin): Kuinka tehdä hankeyhteistyö läpinäkyvämmäksi tai madaltaa 

kynnystä lähteä mukaan? 
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⎯ Käyttöoikeuksiin liittyviin asioihin avoinGLAM haluaa tietenkin olla 

mukana auttamssa ja tukemassa 

⎯ Asiasta ei ole käyty keskustelua erikoiskirjastojen sektorilla, mutta kanta 

on myönteinen. 

Vapaa palaute, kysymykset ja kommentit Finnan 

toimintasuunnitelmasta 

⎯ Kiitos kattavasta esittelystä ja hyvästä keskustelusta! 

⎯ Kiitos hyvästä esittelystä. 
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