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Finnaan liittymiset ja muutostilanteet 2022

• Tähän mennessä 17 valmista: uusia museoita 13, 
tietolähteiden vaihtoja 3, uusia testattuja aineistoja 1

• Työn alla 16: uusia 12, tietolähteiden vaihtoja 4, uusia 
testattavia aineistoja 1

• Tiedossa 2022-23 jo noin 48: uusia 24, tietolähteiden vaihtoja 
21, uusia testattavia aineistoja 2



Finnaan liittymistä harkitseville

Ilmoittautuminen avataan seuraavan kerran 2022/2023 vaihteessa
• HUOM! Emme voi luvata, että liittyminen onnistuu vuoden 2023 

aikana, jos nyt ilmoittautuu
• Aikatauluun ja toteutumiseen vaikuttaa Finnan työtilanteen lisäksi 

järjestelmien toimittajien ja museoiden omat aikataulut.

Finnan asiakaswikissä lisätietoa:
• Palveluun liittyminen
• Finnan palvelusopimus
• Finnan perusteet -verkkokurssi
• Viimeisimmän peruskoulutuksen tallenne löytyy Moodle-

oppimisalustalta

Muista myös Europeana J
• Europeana Formula-palvelu

https://www.kiwi.fi/x/6wkXAw
https://www.kiwi.fi/x/ZQoXAw
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finnan+koulutusmateriaalit+verkossa
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=46024
https://www.europeana.eu/en
https://www.kiwi.fi/x/DRFiBQ


Kehityksen eteneminen

Keväällä 2022 jäätiin tähän:

Työn alla
• YSO-paikat koordinaattien rikastus testattavana – pending external
• PALJO-tilaustoiminnon tekninen toteutus – pending external
• Tietuesivun uudistus – UX-suunnittelussa

Tulossa seuraavaksi
• Kokoelmat, aineistohierarkian näyttäminen 

• tekninen toteutus alkaa 2022
• Paikkojen tunnisteiden näyttäminen tietuesivulla
• Pienempiä muutoksia FIMUun liittyen



LIDO-parannuksia 1/4

lido:resourceDescription siirretty Näytä kuvan 
tiedot-painikkeen taakse
• <resourceDescription type="displayLink"> 

= Tiedoston nimi
• <resourceDescription> (ilman type-attribuuttia)

= Tiedoston kuvaus
• Jos on tarve kuvatekstille kuvan alla, ota yhteyttä finna-

posti@helsinki.fi
• Aiheen kuvaus lido:displaySubject näytetään tietueen 

muiden tietojen joukossa
• tiettyä tiedostoa koskeva kuvateksti sijoitetaan 

<resourceDescription type=”caption”>, näyttäminen 
edellyttää kehitystä

mailto:finna-posti@helsinki.fi


LIDO-parannuksia 2/4

Bugikorjaus: Lataa kuva-painike poistettu InC-aineistoilta
• Esimerkkitietue, jossa sekä InC että CC-BY -kuvia

https://www.finna.fi/Record/museovirasto.563E801B624FDE20CD44AA4CD08B458F?lng=fi&imgid=2


LIDO-parannuksia 3/4

Hierarkkisen aineiston tuki
• Pilottina Museovirasto & 

Kansallisgalleria
• Perustuki valmis
• Parannellaan toteutusta
• LIDO-ohje tulossa
• Moniosaisten objektien tuki 

toteutetaan seuraavassa 
vaiheessa 2023



LIDO-parannuksia 4/4

• Tulossa: Objektin kielisyys tietuesivulle ja 
haettavaksi 



Selvitettävänä -> Menti

Tarvekartoitukset
• Aineistojen tilaaminen fyysiseen tutkijasaliin
• Kopioi kuvan tiedot –painike
• Objektin fyysisen sijainnin ja 

saavutettavuuden näyttäminen
Äänestykset
• Valmistusaika pois Aiheet-kentästä
• Valmistus-kenttien nimien yhtenäistäminen

• HUOM! lido eventtien tietoja ei voi pilkkoa
omiin kenttiin
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Kiitos!
susanna.eklund@helsinki.fi
finna-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut

#Finnafi

@finnapalvelu

@finnafi

@finna.fi

@finna-palvelut

@finnafi


