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Kysymys: Miten Finnassa julkaistun kuvan saa näkymään 
Museoviraston kohderekisterissä 
• Ongelma: Museoviraston kokoelmanhallinnan järjestelmän 

(MuseumPlus) ja kulttuuriympäristön kohderekistereiden 
(muinaisjäännösrekisteri, rakennusperintörekisteri) välillä ei 
yhteyttä, esim. linkitystä

• Ratkaisuehdotus: Tallennetaan kohteen yksilöivä tunnus 
kohderekisterissä kuvan tietoihin ja viedään tiedot FINNAan
ja luodaan tunnustietoa hyödyntävä rajapinta 
Kulttuuriympäristön palveluikkunassa www.kyppi.fi
kohteeseen

• Lähtökohtia:
• Finnassa julkaistu kuva mahdollista linkittää API-rajapinnan 

avulla muihin järjestelmiin
• Museovirastossa käytössä rajapinta Finnasta Kyppi.fin

rakennusperintökohteisiin – poiminta nimitiedon perusteella –
ei tarpeeksi yksilöivä, ei sovi arkeologisille kohteille, koska 
kohteilla samoja nimiä, kuvat ja kohteet voitu nimetä eri tavoin

• Jos rajapinta voisi hyödyntää tunnuksia, poiminta ja haku 
kohdentuisi täsmällisesti 

http://www.kyppi.fi/


Toimenpiteet 2021 - 2022

1. Museovirastossa luotiin funktiot, jotka hakevat tietoja MuseumPlussasta
a. rekisteritunnisteet Objektit-moduulin Numero-kentästä ja Kohteet/Paikat-moduulin Tunnisteet-

kentästä
b. Kyppi-linkki Kohteet/Paikat-moduulin Lisätiedot-välilehden Verkkosivut-kentästä, paikkatieto 

Objektit-moduulin Kohteet/Paikat-kentästä ja Objektit-moduulin Linkitykset-välilehden 
Kohteet/Paikat-kentästä

c. Funktiot vievät tiedot MuseumPlussasta LIDOon, josta Finna ne haravoi 

2. Finnan kehittäjät määrittelivät kohdan, jossa yllämainitut tiedot tuodaan LIDOssa ja millä 
tavalla tiedot näytetään Finnan tietuesivulla

3. Museovirasto ja Finnan kehittäjät tekivät testiharavoinnin ja tarvittavat korjaukset 
MuseumPlussaan ja Finnaan

4. Museoviraston tietojärjestelmistä vastaava toimittaja (Tmi Hilla Tarjanne) loi rajapinnan 
Finnan (api.finna.fi) ja Kulttuuriympäristön palveluikkunan www.kyppi.fi välille: 

a. Muinaisjäännösrekisterin (arkeologiset kohteet) kohdesivulla kuvakaruselli, joka hakee kuvat, 
joiden kentän geographic_id_str_mv arvo on = ”(mjr) [KOHDE_ID]”

Esim. geographic_id_str_mv:"(mjr) 696010003 = 
Mikkeli Astuvansalmi, tunnus muinaisjäännösrekisterissä 696010003  



• MuseumPlus-järjestelmässä 
kohteen tunnustieto 
tallennetaan:

• Kohteet/Paikat –moduuliin, 
jossa valitaan Tunnisteet ja 
tyypiksi 
”muinaisjäännösrekisteritunnus
” ja tunnisteeksi tallennetaan 
kohteen yksilöivä tunnus

• Objektit-moduuliin, jossa 
tallennetaan tarvittavat tiedot 
kohtaan Paikkatiedot

• Julkaisu Finnaan ”kyllä”



Esimerkkinä Mikkeli Astuvansalmi, mjrekitunnus 696010003

• Finnan hakuehto geographic_id_str_mv:"(mjr) 696010003” 
• Kohteelle liitetty manuaalisesti neljä kuvaa (digitaalisia tai 

digitoituja)
• Kuvakarusellissa Finnasta poimittuja kuvia, karusellissa 

näytetään neljä ensimmäistä (kuvia usein huomattavasti 
enemmän)

• Kuvaa klikkaamalla avautuvat kuvan sisältöä ja käyttöoikeuksia 
koskevat tiedot



Esimerkkinä Mikkeli Astuvansalmi, mjrekitunnus 696010003

Finnan hakuehto:  geographic_id_str_mv:"(mjr)696010003” löytää 22 kuvaa
- kuvan tiedoista linkki Kulttuuriympäristön palveluikkunassa julkaistuihin kohteen tietoihin 



Kohdetunnus mahdollista tallentaa myös esinekokoelmien  objekteille

Esimerkkinä Espoo Dåvits (mjreki 49010100, KM 17105 ja KM 32237 ) 



Hyödyt
• Kokoelmat (ainakin julkaisut) kaikkien käyttöön, (toivottavasti) 

tallennuspaikasta (organisaatio, järjestelmä) tai objektityypistä  
riippumatta

• Tietojen yhteiskäyttö helpompaa
• Miltä kohde näyttää, kannattaako käydä katsomassa paikan päällä
• Miltä esineet näyttävät ja mikä on niiden löytöhistoria, kannattaako 

pyytää esille tutkittavaksi



Entä seuraavaksi - jatkomahdollisuuksia?

• Museoiden kuvat Finnassa – pilotointia, miten museon 
kokoelmahallintaan voidaan tallentaa muinaisjäännösrekisterin 
tunnus ja mitä se edellyttää?

• Esim. MuseumPlus-järjestelmässä Kohteet/Paikat –moduuliin)
• Rajapinta Finnan ja Kyppi.fin välillä jo olemassa, joten kuva 

näkyy karusellissa, jos tallennus tehty määrittelyn mukaan
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