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Päivän ohjelma

Ajankohtaista Finnassa

• Finnan visio ja yleiset kirjastot

• Finna Luokkahuone ja 
suosikkitoiminnon kehittäminen

• Tyhjä hakutulos omassa 
näkymässä

• Lyhyitä tietoiskuja

Kehityksen ajankohtaiset

• Demoja: LinkedEvents, 
teosavain ja herätteet

• Järjestelmäkohtaiset asia

Kirjastojen kuulumiset

• Uudet verkkokirjastot

• Muita kysymyksiä ja kuulumisia



Ajankohtaista Finnassa





Perustehtävämme

Finna on monipuolinen palvelukokonaisuus, joka 
tarjoaa kulttuuri- ja tiedeaineistoja laajasti kaikille.

• Tarjoamme aineistoja kestävästi ja helposti 
erilaisten käyttäjien tarpeisiin.

• Tarjoamme turvallisesti käyttäjälähtöisen 
digitaalisen asiakaskokemuksen.

• Mahdollistamme organisaatioiden välisen 
yhteistyön ja aineistojen joustavan yhteiskäytön.



Finnan palvelukokonaisuus



Finnan visio ja yleiset kirjastot

• Vision kolme painopistettä:

• Edistämme tiedonsaantia ja 
elinikäistä oppimista

• Tarjoamme parhaan 
käyttökokemuksen

• Yhdessä saavutamme 
enemmän



Finnan visio ja yleiset kirjastot 1/3

Edistämme tiedonsaantia 
ja elinikäistä oppimista

• Finna Luokkahuone yhteistyön ja sisältöjen 
kehittäminen ja laajentaminen
• Ohjeet ja haku tukemaan paremmin 

tiedonhaun, medialukutaidon ja 
lähdekriittisyyden oppimisen tavoitteita

• Finnasta löytyvien aineistojen helppo 
poimiminen ja kuratointi opetussisällöiksi: 
Suosikkitoiminnallisuus & AOK

• Helpompi pääsy avoimiin 
oppimateriaaleihin 

• Oppimisympäristöintegraatiot
• Finna.fi kehittäminen kirjastojen 

näkökulmasta
• Kansalaistiede  Helpommin avoimen 

tieteen aineistoja yleisiin kirjastoihin?
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OmaData

Tarjoamme parhaan 
käyttökokemuksen

• Käyttödata ja tekoälyn hyödyntäminen 
Finnalla toteutetut palvelut kilpailukykyisiä

• Personointi turvallisesti

• OmaData

• Älykkäät suositukset

• Kuvailutietojen rikastaminen, ontologiat, 
auktoriteettitietueet

• Saumaton käyttökokemus

• Kirjastojen e-aineistot

• Yhteistyö verkkokirjastomallin 
käytettävyyden parantamisessa
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Yhdessä saavutamme 
enemmän

• Käyttäjien osallistaminen tiedon 
tuottamiseen

• Kansalaistiede

• Käyttäjien hankintaehdotukset

• Pilottiyhteistyöllä uudet 
toiminnallisuudet käyttöön

• Yhteistyö rajapintahyödyntäjien 
kanssa



Finna Luokkahuone ja yleiset kirjastot



Suosikkitoiminnon kehittäminen

• Finnassa 
kehitetään uutta 
toiminnallisuutta 
suosikkistoihin: 
avainsanat



Avointen oppimateriaalien kirjasto

• Finna.fi:ssä avointen oppimateriaalien haku tulee 
mahdolliseksi joulukuun alussa 2020 (http://aoe.fi)

• Haku pyritään toteuttamaan niin, että se olisi 
mahdollista ottaa käyttöön myös omissa Finna-
verkkokirjastoissa

http://aoe.fi/


Tyhjä hakutulos omassa näkymässä? 1/2

Tyhjä hakutulos on käyttäjälle turhauttava tilanne.

Yksi ratkaisu on ohjata omasta näkymästä Finna.fi:hin, 
silloin kun sieltä löytyy samalla haulla vähintään yksi tulos.

https://finna.fi/Search/Results?lookfor=hevosen+jalkojen+kylm%C3%A4ysj%C3%A4rjestelm%C3%A4&type=AllFields
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Mobiili Selain-versio

Menti.com 60 23 97



Muita ajankohtaisia

• Finnan mobiilikäytön kehittäminen
• Eficode toteuttaa käytettävyystestauksen etänä
• Haetaan kiinnostuneita kirjastoja mukaan testaukseen, 

tarvitaan apua käyttäjien rekrytointiin testausta varten
• Testaus toteutetaan toukokuussa, rekrytoinnit viimeistään 

vko 19

• Tietoa Finnasta –sivun kehittäminen
• Tällä hetkellä työn alla, onko alustavia ajatuksia tai 

kommentteja?

• Kirjastojärjestelmän vaihtamisohjeita 
• https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=138937

033

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=138937033


Kehityksen ajankohtaiset



LinkedEvents

• LinkedEvents-rajapinnan kautta kirjasto 
voi saada tapahtumat näkyville omaan 
verkkokirjastoonsa

• Mahdollistaa uusia ominaisuuksia 
tapahtumien näyttämisessä

• Tällä hetkellä meneillään projekti Porin 
kirjaston kanssa, jossa testataan 
SatakuntaEventsiä



Teosavain

• Finnassa on mahdollista näyttää saman teoksen 
eri painokset ja kieliversiot käyttämällä ns. 
teosavaimia. Teosavaimia on kahta tyyppiä: UT 
(uniform title, yhtenäistetty nimeke) ja AT 
(Author+Title, Tekijä+Nimeke).

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

• Finnassa teosavain on mahdollista näyttää 
tietuesivun välilehdessä taikka tietuesivun katso 
myös -komponentin tilalla.

• Tarkempia tietoja teosavainten
muodostumisesta ja käyttöönotosta löytyy
Finnan asiakaswikistä.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=155648365


Herätteet Finnassa

• Finna voi antaa käyttäjälle herätteitä 
varauksista, myöhässä olevista lainoista 
ja noutamattomista varauksista

• Herätteet näkyvät Finnan 
oma tili-valikossa



Kirkannan rajapinta & palveluiden esittäminen

• Kirjastohakemiston päivitetty 
rajapinta (v4) käyttöön Finnassa

• Kirjaston esittelysivu näyttää 
palvelut nyt saman ryhmityksen 
mukaan kuin Kirjastot.fi:ssä



Järjestelmäkohtaisia uutisia

Aurora
• Lainahistoria ja Viestiasetusten muuttaminen käytössä vuoden vaihteesta + 

myös mahdollista piilottaa ei-toivotut viestiasetusten lähetystavat
• Seuraavaksi jonossa Dynaamiset ja varatuimmat teokset listat toteutus, joka 

on työjonossa, mutta koronan vuoksi rajapintoihin liittyvässä kehityksessä 
ollut ongelmia ja hidastusta

Koha
• Viimeksi tehty lainahistorian lajitteluun muutoksia
• Useita muita parannuksia työjonossa
Mikromarc
• Korjattu eräpäivien näyttämistä
• Lainaushistorian sivutus työn alla



Muita parannuksia

• Palautelomaketoiminnallisuutta parannettu siten, että lomakkeen 
tietojen käsittelijä voidaan määritellä lomakekohtaisesti

• Parannuksia omien tietojen muutospyyntöihin
• Mahdollisuus määrittää pakolliset kentät

• Kun taustajärjestelmä ei tue muutospyyntöjä muutospyynnöt tulevat 
henkilökunnalle sähköpostin sijasta Hallintaliittymään (tietoturva)

• Uusi hakutulostyyppi tarjolle käytettäväksi Finna-verkkokirjastoissa: 
kompakti lista



Kirjastojen kuulumiset



Uudet verkkokirjastot

https://siilinjarvenkirjasto.finna.fi/


Kirjastojen kuulumiset

Korona-tiedote
• Monilla kirjastoilla lomautuksia 

tai muuten hankala tilanne

• Kirjaston ollessa suljettuna paljon 
töitä järjestelmien parissa

• Korona-tiedotteessa ohjeistukset 
esimerkiksi hallintaliittymään 
pääsyä varten

• Onko asiakkaille tiedottamiseen 
tarvittavat työkalut Finnan 
puolella?

Kysymyksiä

• Finna2-rajapintatoteutuksen 
tilanne? Joko dynaamiset listat 
on toteutettu?

• Olisiko mahdollista toteuttaa 
Aurora-kirjastoille salasanan 
palautustoiminto?

https://www.kiwi.fi/display/Finna/2020/03/12/Toimintaohjeemme+koronavirustilanteessa


Kirjastojen kuulumiset

• Etusivulla paljon viestittävää, tilan 
käyttöhaaste

• Verkkopalveluiden kova tarve 
sulkuaikana

• Etätyöt, miten ovat sujuneet 
käytännössä?

• Onko tullut palautetta e-aineistoista?



Iltapäivän työpaja

LinkedEvents: tapahtumat kunnittain Organisaatiosivujen rakenne



Kuvat

• https://unsplash.com/photos/P4xPP0jtUZA
• Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/wgrz8JMlClc
• Photo by Jude Infantini on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/kPvR2GteGyc
• Photo by Nicola Ricca on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/O6hZIDm4dW4
• Photo by Nick Hillier on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/vdRZfoS-dHo
• Photo by Brigitta Schneiter on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/duDoeh0GnZ4
• Photo by Joshua Anderson on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/j4i3-p98Mno
• Photo by This Guy on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/Dj7Oje6Cgf0

• Photo by Benjamin Lambert on Unsplash

• https://unsplash.com/photos/9FnIDUN-vH8

• Photo by Марьян Блан | @marjanblan on 
Unsplash

https://unsplash.com/photos/P4xPP0jtUZA
https://unsplash.com/@yogidan2012?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/2528114/street-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/wgrz8JMlClc
https://unsplash.com/@easy_emu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/2528114/street-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/kPvR2GteGyc
https://unsplash.com/@riccanicola?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/2528114/street-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/O6hZIDm4dW4
https://unsplash.com/@nhillier?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/2528114/street-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/vdRZfoS-dHo
https://unsplash.com/@brisch27?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/2528114/street-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/duDoeh0GnZ4
https://unsplash.com/@j_anderson?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/195845/urban-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/j4i3-p98Mno
https://unsplash.com/@pyexpyex?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/collections/195845/urban-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/Dj7Oje6Cgf0
https://unsplash.com/@benlambertphoto?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/urban-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/9FnIDUN-vH8
https://unsplash.com/@marjan_blan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/urban-art?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

