
Finna Luokkahuone – jokaopen aarreaitta



Finna Luokkahuone: etusivu



Finna Luokkahuone: aineistopaketti



Finna Luokkahuone ja yleiset kirjastot –kysely 1/5

• Kartoitimme yleisten 
kirjastojen toiveita ja 
ajatuksia Finna 
Luokkahuoneesta ja 
suosikkilistojen 
hyödyntämisestä

• Kysely oli auki 6.4.-15.4.

• Kyselyyn vastasi yhteenä 24 
henkilöä
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Finna Luokkahuone ja yleiset kirjastot –kysely 3/5

• Finna 
Luokkahuoneen 
aineistopaketit 
rakennetaan 
käyttäen 
suosikkilistoja. 
Millaisia ajatuksia 
tämä herättää?
• Helppous. Jos tällainen 

"jokakirjastolaisen" 
väline on olemassa, 
miksi pitäisi miettiä 
muita tapoja
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• Mitkä Finna Luokkahuoneen rakenteista olisivat hyödyllisiä 
kirjastonne omassa Finna-näkymässä?
• Rakenne, jossa voi esittää useita suosikkilistoja (alla vasemmalla) n = 12

• Suosikkilistan upoke, aineistopaketit sisältösivulla (alla oikealla) n = 8
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• Millaisten sisältöjen luomiseen haluaisit hyödyntää yllä mainittuja 
rakenteita?

• ”Kirjastojen suosikkilistat, vinkkauslistat esim. lukuhaasteet ja 
vinkkilistat eri aiheista. Ammatillisten oppilaitosten 
opetussuunnitelmaan liittyviä listoja, esim. taide, äidinkieli. Koulujen 
lukudiplomit, suosikkilistojen avulla tehdyt esitykset esim. vanhusten 
viriketoimintaa varten. Aiheita esim. musiikki, Alvar Aalto, 
lukemisesteisten aineistot.”



Suosikkitoiminnon kehittäminen: tulossa 1/3

• Finnassa 
kehitetään uutta 
toiminnallisuutta 
suosikkistoihin: 
avainsanat
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• Finnassa 
kehitetään uutta 
toiminnallisuutta 
suosikkistoihin: 
avainsanat



Suosikkitoiminnon kehittäminen: tulossa 3/3

• Finnassa 
kehitetään uutta 
ominaisuutta 
suosikkistoihin: 
avainsanat



Mukaan Finna Luokkahuoneeseen? 1/3

• Tällä hetkellä Finna Luokkahuoneen aineistopaketit koostuvat 
pääosin kuva-aineistosta. Millaisia seikkoja tulisi ottaa huomioon, 
jotta kirjaston aineistoa voidaan hyödyntää Finna Luokkahuoneessa?
• ”Mielestäni kuva-aineisto on hyvää, kun ajatellaan koululaisia 

kohderyhmänä”

• ”Aineistojen täytyisi olla tekijänoikeuksien suhteen vapaasti 
hyödynnettävissä. Ainakin osan aineistosta tulisi olla helppoa ja visuaalisesti 
houkuttelevaa, jotta koululaiset niistä innostuisivat.”

• ”ehkä tekijänoikeusasioita, jos liikutaan kirjallisuuden parissa”

• ”Tämä on hyvä kysymys. Kirja-aineistoja kaivattaisiin siksi, että voisi opettaa 
paremmin myös niiden käyttöä lähteenä. Jos kyseessä ei ole 
kokotekstiaineistot, olisi kuitenkin tärkeää päästä Finnan kautta oman 
kirjaston kokoelmaan ja löytää kirjat sieltä.”
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• Millaista kouluyhteistyötä kirjastossanne tehdään?

• ”Lähinnä kirjastonkäytönopetus - ja lainauskäynnit, joita on runsaasti. 
Välillä äikänopet tulevat luokkiensa kanssa lainaamaan kirjoja tietyltä 
listalta. Haluaisimme kehittää yhteistyötä muidenkin aineenopettajien 
kanssa, mutta se on ollut vähän auki, että millaista.”

• ”Kouluyhteistyö on tähän mennessä koostunut lähinnä kirjavinkkauksista 
ja kirjastokäytön/tiedonhaun ohjauksesta. Media- ja 
informaatiolukutaitoon liittyviä sisältöpaketteja olisi kiva saada Finna-
luokkahuoneeseen. Ja sama myös ruotsiksi.”
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• Aineistopaketit 
luodaan 
Finna.fi:ssä 
suosikkilistoina

• Yleisille kirjastoille 
suunnitteilla oma 
Finna Luokkahuone 
-pilotti

• Tarkempi ohjeistus 
Finnan 
asiakaswikissä 
Finna Luokkahuone 
–osiossa

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finna+Luokkahuone


Avoimet oppimateriaalit Finnassa 1/2

• Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kehittävät Avointen 
oppimateriaalien kirjastoa. Palvelun kehittämistä koordinoi  CSC - Tieteen 
tietotekniikan keskus.
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• Avoimet oppimateriaalit 
Finnassa 2020

• Käyttäjästestien 1. 
vaiheessa testattiin 
avointen 
oppimateriaalien 
löytämistä omalta 
hakuvälilehdeltä

• tulokset valmistuvat 
kevään aikana

• Käyttäjätestien 2. vaihe 
syksyllä 2020



Kiitos!

Finna-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjasto

Kirjastoverkkopalvelut

#Finnafi

Facebook.com/finnapalvelu Twitter.com/finnafi Instagram.com/finna.fi finnafi

https://www.facebook.com/finnapalvelu
https://twitter.com/finnafi
https://www.instagram.com/finna.fi/
https://www.youtube.com/channel/UCjZf-hMtbx1CUK65gIiYjKw

