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Päivän ohjelma

9.45 Yhteyksien testituokio

10.00 Tilaisuuden aloitus

10.05 Ajankohtaista Finnassa

• Toimijahaku

• Finnan uudistukset

• Katsaus PCI-CDI siirtymistä

• Finna MOOC-demo

• Saavutettavuusseloste

• Muuta ajankohtaista

Tauko 5 min

11.00 Kehityksen ajankohtaiset

• Blendaus

• Linkitys Finnasta Almaan

• Viimeisimmät parannukset

11.30 Kirjastojen kuulumiset

• Kirjastojen terveiset Finnalle ja 
muille kirjastoille

• Yhteistyöteemojen kartoittelua 



Ajankohtaista Finnassa

Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash



Ajankohtaisia uudistuksia Finna.fi:ssä

Uudistetaan ja päivitetään

• Finna.fi:n etusivu

• Tietoa Finnasta -osio

• Ohjeet

• Finna.fi:n sisältöihin tekeillä
pieniä uudistuksia ja päivityksiä.

• Uudistukset osittain julki
marraskuun lopusta lähtien.

• Uudistuksille ja päivityksille on 
syntynyt tarvetta mm. 
avointen oppimateriaalien tulon
myötä.



Finna.fi:n etusivu

• Etusivu uudistuu asteittain.
• Ensimmäinen uudistus julki

marraskuun lopulla.

• Uudistuksen yhtenä tavoitteena on 
nostaa selkeämmin esille Finna.fi:n
monipuolisia sisältöjä.

• Uusi ydinviesti: Finna.fi on arjen
löytöretkiä, mahdollisuuksia
oppimiseen ja lähteitä tutkimukseen.

• Etusivun kehitystyö jatkuu.



Tietoa Finnasta -osio 1/2



Tietoa Finnasta -osio 2/2

• Tietoa Finnasta -osio päivitetään kokonaisuudessaan.

• Tavoitteena selkeyttää käyttäjälle mikä Finna on ja mitä 
tarjoaa.

• Finna – Hakupalvelujen kokonaisuus

• Kerrotaan tarkemmin, mikä Finna on.

• Finna.fi & Muut Finna-hakuliittymät.

• Organisaatio voi ottaa sivun omassa näkymässä käyttöö
nsä joulukuun versiopäivityksen jälkeen 

• Finna.fi - Kulttuurin ja tieteen aarteet samalla haulla.

• Esitellään käyttäjille laajemmin, mitä Finna.fi tarjoaa.



Aineiston tarjoajat

Kehitämme myös Aineiston 
tarjoajat -sivua. Uudistukset:

• Kerromme jokaisesta sektorista 
lyhyesti listan alussa.

• Tuomme selkeämmin esille 
mukana olevien organisaatioiden 
esittelysivuihin vievän ikonin.

• Uusi lista ”Muut”

• Finnasta löytyy jo nyt 
julkaisuarkistojen aineistoja ja 
pian myös avoimia 
oppimateriaaleja. 

• Sivun tekninen kehitystyö jatkuu 
loppuvuodesta.



Finna.fi:n ohjeet

Ohje-osio uudistuu:

• Hakuohjeet ja tarkennetun haun 
ohjeet on päivitetty.

• Uudet ohjeet kirjautumiseen ja 
oman tilin hallintaan.

• Ohjeet rakentuu kolmitasoiselle 
valikolle.

• Organisaatio voi ottaa ohjeet 
omassa näkymässä käyttöönsä 
joulukuun versiopäivityksen 
jälkeen.

• Versiopäivityksen yhteydessä 
annetaan tarkemmat ohjeet.



CDI-migraation tilanne Koha-
kirjastoissa

Asmo Saarikoski

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen sektoritapaaminen

4.11.2020



Indeksin vaihtuminen: PCI -> CDI

• Ex Libris korvaa Primo Central Index (PCI) -artikkelihakuindeksin 
uudella tuotteella nimeltä Central Discovery Index (CDI)

• CDI:ssä yhdistyvät PCI ja Summonin indeksi

• Alma-järjestelmää käyttävisssä kirjastoissa migraatio on jo tehty

• Kohaa ja SFX-linkityspalvelua käyttävissä kirjastoissa se on 
meneillään



Indeksimigraatio Koha-kirjastoissa

• CDI:n myötä indeksin aineistoaktivointien hallinta siirtyy SFX:ään

• Migraation vaiheet 

1.Aktivointidatan migraation alustava tarkistus

2.Aktivointidatan migraatio ja SFX:n CDI-hallinnan kytkeminen päälle

3.Testaus

4.CDI:n ottaminen tuotantokäyttöön

• Takaraja keväällä 2021 – Ex Libris siirsi tätä, alkuperäinen suunnitelma 12/20



Kirjastojen tilanne

• 14 kirjastoa mukana migraatiossa

• 7 kirjastossa CDI aktivoitu testikäyttöön

• 4 näistä valmiina ottamaan CDI:n tuotantoon

• Kahdella migraatioraportti ei vastaa toiveita, selvitys käynnissä

• Kolmella on Kohan versiopäivitys käynnissä, sen jälkeen edetään

• Kaksi ei ole vastannut yhteydenottoihin - tehkää se!

• Tuotantoon siirtyminen tapahtuu kerralla, sitten kun kaikki valmiita



Eteneminen

• Selvitämme ongelmia joidenkin kirjastojen kohdalla

• Aktivointidatan migraatio

• Aktivointimuutosten päivittyminen SFX:stä CDI:hin

• Jatkamme yhteydenottoja ja opastamista

• Laadimme ohjeita testaukseen ja SFX:n käyttöön



Kiitos!

Lisätiedot: finna-posti@helsinki.fi



CDI ja Finnan palvelusopimus

• Lisätietoa sopimusmuutoksesta tulossa marraskuun puolivälissä, 
jolloin Kansalliskirjasto ja Ex Libris tiedottavat yhdessä asiasta.

• Toisin kuin aiemmin ilmoitimme, liite keskitetystä indeksistä tulee 
säilymään kaikilla korkeakoulukirjastoilla, joilla on oma Finna-
käyttöliittymä ja jotka ovat OKM:n keskitetyn rahoituksen piirissä



Asiakaswikiä parannetaan syksyllä 2020

• Ohjenuorana kokonaisuuden selkeyttäminen ja 
asiakkaiden toiveet 

• Rakennetta yksinkertaistettu

• Ohjeet jaoteltu uusien otsikoiden alle

• Oma osio uusille mukaantulijoille

• Asiakaswikin https://www.kiwi.fi/display/Finna
etusivulta löytyvät jatkossa uutiset ja pikalinkit 
käytetyimpiin osioihin

• Jos et löydä etsimääsi sivua tai asiakirjaa, ota 
yhteyttä. Myös muita toiveita saa esittää! 

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


Finna.fi-konseptia päivitetään

• Visio vuosille 2021-2024 indikoi tarvetta päivittää Finna.fi -konseptia 

• Perustehtävä säilyy ja sen mukaista kehittämistä jatketaan: Finna.fi 
jatkossakin yhteinen hakupalvelu Finnan asiakkaiden aineistoihin

• Tunnistimme visiosta teemoja sekä toimintaympäristössä tapahtuvia 
muutoksia, joilla potentiaalisesti konseptia laajentava vaikutus

• Teemoihin liittyen olemme keränneet teidän odotuksianne Finna.fi:n
osalta tänä vuonna ja työ jatkuu edelleen 2021

• Työstämme teiltä keräämiämme toiveita vielä syksyn 2020 aikana ja 
jatkamme vuoden 2021 alkupuolella

Tavoitteena ehdotus 
päivitetyksi konseptiksi 
valmiina vuoden 2021 

alkupuolella



Finna.fi konsepti: Mitä on jo tehty

• Finna.fi-käyttäjäkyselyyn ujutettu muutama kysymys 
tulevaisuuden toiveista toukokuu 2020

• Kysely asiakasorganisaatioille touko-kesäkuu 2020

• Sisäistä työstöä Finna.fi-kohderyhmien päivittämiseksi

• Sisäistä työstöä ydinviestien päivittämiseksi

• Työpaja konsortioryhmälle syyskuu 2020

• 2 asiakastyöpajaa liittyen toiveisiin voida tarjota 
kuratoituja kokonaisuuksia Finna.fi:ssä

• Kohderyhmät: harrastajat & itseopiskelijat, 
korkeakouluopetus ja tutkijat



Finna.fi konsepti: Mitä vielä suunnitteilla

• Pienempien teemojen käsittelyä konsortioryhmässä 
2020/2021

• Asiakastyöpaja teemalla Finna.fi kirjastojen 
yhteiskäyttöliittymänä ja tiedejulkaisujen rooli Finna.fi:ssä
2021

• Kaikkien toiveiden priorisointi (resursseja vasten), 
toiveiden yhdistäminen ja hiominen yhtenäiseksi 
konseptiksi 2021



Uusia raportteja Finnan käyttäjäkyselyistä

• 2019 käyttäjäkyselystä luodussa raportissa keskitytään Finnan 
hakuun ja haun ominaisuuksiin. Analyysi on luotu käyttäjäkyselyn 
avovastausten perusteella.

• 2020 käyttäjäkysely keskittyi Finna.fi:n käyttökokemukseen. 
Käyttäjäkyselystä on luotu kaksi raporttia, toinen keskittyy kyselyn 
avovastauksiin ja toinen numeerisiin vastauksiin.

• Raportit löytyvät Finnan asiakaswikistä

• Tuloksia esiteltiin Missä Mennään –webinaarissa 22.9.2020. 

• Webinaarin tallenne, tulosten esittely alkaa kohdassa 49:36

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841503
https://www.youtube.com/watch?v=wF_3pqf0IKo&feature=youtu.be


Avoimet oppimateriaalit Finna.fi:ssä

25.11. Finna.fi:hin saapuu uudenlaisia
aineistoja, avoimia oppimateriaaleja

• Avoimet oppimateriaalit Finnaan 
tuo Avointen oppimateriaalien
Kirjasto

• Oppimateriaalit on lisensoitu CC-
lisensseillä ja kuvailtu koulutusta
kuvaavilla kentillä (esim. 
kohderyhmä, koulutusaste ja 
oppiaine)

Avoimet oppimateriaalit Finnassa 

-webinaari Finnan 
asiakasorganisaatioille

9.11. klo 11 

Ilmoittaudu mukaan webinaariin
Viimeinen ilmoittautumispäivä 5.11.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=192873183


Hallintaliittymän haastattelututkimus



Hallintaliittymän haastattelututkimus - taustat

• Finnan hallintaliittymään tehtiin kesä- ja elokuussa 2020 
haastattelututkimus, jossa haastateltiin kahdeksaa henkilöä 
etäyhteyden avulla.

• Tutkimukseen osallistuneet henkilöt toimivat eri sektoreilla 
(korkeakoulukirjastot, yleiset kirjastot, museot ja arkistot)

• Haastattelussa pyrittiin selvittämään nykyisen Finnan hallintaliittymän 
toimivuutta 

• Haastattelututkimuksen tuloksia käytetään Finnan hallintaliittymän 
jatkokehityksen tukena



Hallintaliittymän haastattelututkimus - tulokset

• Haastatteluun osallistuneiden yleisarvosana nykyiselle hallintaliittymän 
käyttöliittymälle oli 4 (arvosteluasteikko 1-5)

• Haastattelussa nousi esille pääosin pieniä parannusehdotuksia, joita 
pyritään viemään tuotantoon loppuvuodesta 2020.

• Haastattelun yhteydessä kysyttiin tarvetta paremmille 
sisällönhallintatyökaluille, jolla esimerkiksi näkymän etusivua pystyisi 
hallitsemaan graafisen käyttöliittymän kautta.

• Pääosin vastaajat löysivät käyttöä graafiselle muokkaustyökalulle, 
madaltaisi kynnystä tehdä sisältöpäivityksiä hallintaliittymän kautta

• Hallintaliittymän haastattelututkimuksen loppuraportti on luettavissa 
Finnan asiakaswikistä. 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=51841503


Saavutettavuusseloste / Saavutettavuusparannukset

Jokaiseen organisaation omaan Finna-
käyttöliittymään pitää lisätä 
saavutettavuusseloste 23.9.2020 alkaen 

• Saavutettavuuselostetta ei lisätä 
automaattisesti

• Ohjeet saavutettavuusselosteen 
lisäykseen Finnan asiakaswikistä.  

Finnan käyttöliittymään tekeillä olevat 
saavutettavuusparannukset

• Parannukset liittyvät mm. 
hakulaatikkoon, valikoihin sekä 
aukioloupokkeeseen.

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Saavutettavuusseloste


Kehityksen ajankohtaiset

Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash



Yhdistetty hakutuloslista (Blender)

• Finnassa on mahdollista ottaa käyttöön yhdistetty
hakutuloslista, joka näyttää kahden hakuindeksin
tulokset samassa hakutuloslistassa (esim. Finnan Solr-
indeksi ja Primo Central Index)

• Ohjeet yhdistetyn hakutuloslistan käyttöönottoon 
omassa Finna-käyttöliittymässä löytyy Finnan
asiakaswikistä. 

• Yhdistettyä hakutuloslistaa testattiin viime keväänä 
korkeakouluopiskelijoilla
• Kevään käyttäjätestin tulosten perusteella hakutuloslistaan 

ollaan tekemässä parannuksia ja käyttöönotto-ohjeistusta on 
tarkennettu.

• Mm. parannuksia hakutulossivun luettavuuteen/ulkoasuun, 
sekä helpotetaan eri hakuindeksien rajausta.

Helpotetaan eri 
hakuindeksien rajausta 
käyttöliittymässä

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=147358558


Varaus-toiminnon linkitys Almaan

• Alma-kirjastojen aineistoille, joihin ei ole avattu
asiakastoiminnallisuuksia Finna.fi:hin, on mahdollista linkittää
Alman käyttöliittymään.

• Ominaisuuden aktivointi finna.fi:hin tehdään Finnan palvelupisteen
kautta

• pyyntö lähetetään finna-posti@helsinki.fi).

Linkki avautuu 
Almaan

mailto:finna-posti@helsinki.fi


Kirjastojen kuulumiset

Photo by Daniele Levis Pelusi on Unsplash



Uusia julkaisuarkistoaineistoja löydettävissä Finna.fi:ssä

• Suomen Pankin ja Poliisiammattikorkeakoulun
julkaisuarkistoaineistot on tuotu Finnan indeksiin ja aineistot 
löytyvät nyt Finna.fi:stä.

• Suomen Pankilta löytyy mm. tieteellisiä tutkimuksia, 
arkistoaineistoja, analyyseja ja blogeja.

• Poliisiammattikorkeakoulun julkaisuarkistoaineistoihin kuuluu mm. 
tutkimusjulkaisuja, raportteja ja oppikirjoja.

• Finnassa käydään lisäksi keskustelua neljän muun kotimaisen 
julkaisuarkistoaineistoja tarjoavan tahon kanssa.



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

