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Osallistuvien organisaatioiden palaute

• Kirjastoverkkopalveluiden kyselyssä asiakasorganisaatioille 2020 Finnan 
numeeriset arviot olivat hyvällä tasolla.

• Finna nähtiin mm. erittäin tärkeänä ja hyödyllisenä omalle organisaatiolle.

• Avovastauksissa toivottiin peruspalvelun vahvistamista

• Perusominaisuuksiin panostamista.

• Sujuvuutta palvelupyyntöjen ja kehitysehdotusten käsittelyyn.

• Ohjeiden, koulutusten ja asiakasviestinnän kehittämistä.

• Eniten vastauksia (36 %) saatiin yleisistä kirjastoista – kiitos palautteesta!

• Voit tutustua Finnan kyselytuloksiin tästä linkistä.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=206405655&preview=/206405655/208109863/Finna%20palvelukyselyss%C3%A4%202020.pptx


Perusominaisuuksien vahvistaminen

• Käyttöliittymäkoodauksen uudistus

• Finnan hallintaliittymän uudistus + ohjeitten kehittäminen

• Mobiilikäytön parantaminen

• Saavutettavuustyö jatkuu

• Integroinnit / asiakastoiminnallisuudet
• Quria integrointi?

• Mukaantulot ja isot muutokset 
• mm. Vaski-kirjastot Kohaan, Piki-kirjastot?

• Asiakaspalvelun ja –viestinnän kehittäminen



Finna.fi ja kuratointi

• Finna.fi: Konseptin kehittäminen ja yhteenveto

• (Finna.fi:ssä tulee olemaan yhä enemmän sisältöjä)

• Suosikkilistat

• Tarvitaanko tulevaisuudessa uusi työkalu?



Edistämme tiedonsaantia ja elinikäistä oppimista

• Avointen oppimateriaalien kirjasto vaihe 2

• Finna Tutkijasali

• Tutkimusjulkaisuja yhä kattavammin mm. journal.fi



Paras käyttökokemus

• Ontologioihin hyödyntäminen hakutoimintojen parantamiseen 
(erit. Suositukset) jatkuu

• Saumaton käyttökokemus

• Mukana tukemassa: 

• Valtakunnallinen digimedia hanke

• Shokkiuutinen! Harvinainen kirja löytyi kirjastosta –hanke
(Jyväskylän kaupunginkirjasto, Varastokirjasto, Kansalliskirjasto)

• tarkoitus edistää yleisten kirjastojen asiakkaiden omatoimista kaukolainausta

• Digitaalisten aineistojen esittäminen käyttöliittymissä (3D, PDF)



Hallintaliittymän kehitys

Finnan hallintaliittymän
parannukset keskittyvät
erityisesti näkymän
asetusten, etusivun ja 
sisältösivujen sujuvampaan
hallinnointiin.

• Päänavigonti muutetaan muropolkumaiseksi

• Mahdollistetaan eri osioiden (näkymän hallinta, tiedostonhallinta, 
lomakkeet, tilastot) välillä liikkuminen ilman, että tarvitsee valita näkymää
uudestaan.

• Bootstrap-kirjaston päivitys 3:sta 5:een (tuki vanhoille IE-selaimille päättyy)

• Saavutettavusvaatimusten täyttäminen

• Monikielisyys (suomi, ruotsi)

Siirtyminen näkymän eri
osioiden välillä

Päänavigonti

Monikielisyystuki
(suomi, ruotsi)



Hallintaliittymän kehitys (1/4)

Aloitusnäkymä

Suoralinkit
näkymäkohtaisiin

toimintoihin

• Pikalinkit toimintoihin, 
jotka eivät ole 
näkymäkohtaisia: 
verkkomaksut, 
moderointi, käyttäjät, 
organisaatiot

• Näkymät listattuna
• Suoralinkit näkymään

liittyviin toimintoihin: 
näkymän hallinta, 
tilastot, lomakkeet, 
tiedostonhallinta

Linkki näkymän hallintaa

Pikalinkit



Hallintaliittymän kehitys (2/4)

Näkymän hallinta

Näkymän hallinta jaettu uusin osioihin: asetukset, 
ulkoasu, näkymän etusivu, sisältösivut, kielikäännökset



Hallintaliittymän kehitys (3/4)

Etusivun hallinta

• Mahdollisuus muokata etusivun lohkoja (home-1, 
home-2 jne.) WYSIWYG -editorin avulla

• Upokkeiden lisäys ilman koodausta (aukioloupoke, 
rss-syötteet jne.)

• Hakupalkin muokkaus (taustakuva, otsikko jne.)



Hallintaliittymän kehitys (4/4)

Sisältösivujen hallinta

Mahdollisuus luoda ja muokata sisältösivuja
WYSIWYG-editorin avulla. WYSIWYG-editori
tarkoitettu yksinkertaisten sisältösivujen ylläpitoon
(näkymän ohjesivut jne.) 





Käyttäjäkyselyn tulokset 1/5

• Alkuvuoden 2021 käyttäjäkysely 
toteutettiin kaikissa Finna-
näkymissä

• Vastaajia kyselyyn oli yhteensä
28 395

• Vastaajista eniten oli yleisten 
kirjastojen näkymistä (64%, 
n=18 252). Jakauma esitetty 
viereisessä kuvaajassa.



Käyttäjäkyselyn tulokset 2/5

Vastaajat etsivät useisiin eri käyttötarkoituksiin tietoa ja 
aineistoa. Esitetyt numerot koskevat yleisten näkymien 
vastauksia.

Eniten aineistoa etsitään seuraaviin:
• Vapaa-aikaan 63%

• Harrastuksiin 55%

• Opiskeluun 30%

• Opetukseen 11%

• En yleensä etsi mitään tiettyä tietoa/aineistoa 9%

• Koulutehtäviin 8%



Käyttäjäkyselyn tulokset 3/5

Kiinnostavimmat aineistotyypit olivat kirjat.

Kaikki näkymät
• Kirjat 94%
• Lehdet ja artikkelit 52%
• Opinnäytteet 23%
• Videot 20%
• Oppimateriaalit 20%
• Kuvat ja valokuvat 18%

Yleiset kirjastot
• Kirjat 98%
• Lehdet ja artikkelit 43%
• Videot 23%
• Äänitteet 20%
• Oppimateriaalit 15%
• Kuvat ja valokuvat 14%



Käyttäjäkyselyn tulokset 4/5

Vastaajista suurin osa identifioi itsensä Itselle viihdettä 
etsiväksi (74%). Kuvaajassa esitetyt numerot koskevat yleisten 
näkymien vastauksia.



Käyttäjäkyselyn tulokset 5/5

Mielipide Finnasta on positiivinen vastaajien keskuudessa.

Yleiset kirjastot
• Yleisarvosanaksi käytetty 

hakupalvelu sai 
arvosanan 8,4
• Vuonna 2019 8,3

• Kysyttäessä, suosittelisiko 
vastaaja hakupalvelua 
NPS oli 58 ja keskiarvo 8,7
• Vuonna 2019 NPS 48, 

keskiarvo 8,5

Kaikki näkymät
• Yleisarvosanaksi käytetty 

hakupalvelu sai 
arvosanan 8,3
• Vuonna 2019 8,2

• Kysyttäessä, suosittelisiko 
vastaaja hakupalvelua 
NPS oli 56 ja keskiarvo 8,7
• Vuonna 2019 NPS 46, 

keskiarvo 8,4



Avaimia onnistuneeseen verkkokirjastoon 2020 1/2

Syksyllä 2020 järjestettiin kirjastoille verkkokirjastojen 
käytettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyen työpaja, jossa oli 
neljä tehtäväkokonaisuutta

Etusivu

• Eri kokoisilla kirjastoilla omia tarpeita aukioloaikojen ja 
tapahtumien näyttämiseen

• Ei ole yhtä patenttiratkaisua, mahdollisuus räätälöintiin 
tärkeää

Mobiili

• Notifikaatiot lainoihin ja varauksiin liittyen ➔
kirjastojärjestelmien eri mahdollisuudet

• Käyttäjät ”liikkuvia”, sijainnin hyödyntäminen



Avaimia onnistuneeseen verkkokirjastoon 2020 2/2

Saavutettavuus
• Erilaisia saavutettavuus työkaluja käyttämällä parhaat 

tulokset

• Testaaminen oikeilla saavutettavuustyökaluja käyttävillä 
käyttäjillä
• Saavutettava verkkokirjasto hyödyttää lopulta kaikkia käyttäjiä

Suositukset
• Suosituksia varten vuosikalenteri

• Käyttäjien mukaanottaminen suositusten kokoamiseen

Kehittäminen työpajan tulosten 
perusteella jatkuu syksyllä

Jatkotyöstäminen kirjastojen 
kanssa Kirjastoverkkopäivillä



Avoimet oppimateriaalit omaan Finna-näkymään

• Digitaaliset, avoimet oppimateriaalit tukevat 
uuden oppimisessa ja vanhan kertaamisessa

• Avoimet oppimateriaalit on haravoitu Finnan 
paikalliseen indeksiin ja aoe-tietokannan voi 
ottaa käyttöön myös omassa Finna-
näkymässä. 

• Esimerkiksi SeAMKilla on tietokanta käytössä 
(ks. SeAMKin verkkouutinen)

• Lisätietoa avoimista oppimateriaaleista ja 
tietokannan käyttöönotosta asiakaswikissä

Avointen 
oppimateriaalien 
julkaisuklinikka
Varaa kalenteriin 

3.6.2021

https://kirjasto.seamk.fi/etsi-avoimia-oppimateriaaleja-seamk-finnassa/
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Avoimet+oppimateriaalit
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Avoimen+oppimateriaalin+julkaisuklinikat


Finnan perusteet -verkkokurssi

• Finnan peruskoulutuksen lisäksi omia tietoja Finnasta voi 
kerrata uudessa Finnan perusteet -verkkokurssissa

• Kurssi on suoritettavissa ympäri vuoden Helsingin 
yliopiston Mooc-alustalla, myöhemmin tänä vuonna 
kurssin on tarkoitus löytyä myös Liboppi-alustalta

• Kurssilla käydään yleistajuisesti läpi, mikä Finna on, 
millaisia organisaatioita on mukana, Finnan haku- ja 
muiden perustoiminnallisuuksien perusteet

• Kurssin lopussa palautelomake

https://mooc.helsinki.fi/course/index.php?categoryid=2


Kehityksen ajankohtaiset
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Käyttöliittymäparannukset 1/3

Finnan tarkennettuun hakuun 
on lisätty uusia haun 
kohdistimia, joiden avulla 
haun tarkentaminen 
nimekkeen ja otsikon mukaan 
on entistä helpompaa. 

Nyt nimekkeen tai otsikon 
mukaan voi kohdistaa haun 
kolmella eri tavalla:

1. Nimeke/otsikko sisältää

• Täsmää nimeke/otsikko-kenttään missä tahansa kohdassa. 

2. Nimeke/otsikko alkaa

• Haun kohdistin täsmää tietueisiin, joista haettu merkkijono löytyy 
otsikko-kentän alusta. 

3. Nimeke/otsikko täsmälleen

• Kenttä löytää hakemasi aineistot silloin, kun tiedät haettavan 
aineiston nimikkeen täsmällisesti.

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=213451453


Käyttöliittymäparannukset 2/3

Tarkennettuun haun 
kohdistusvaihtoehtoja 
laajennettu

• Kuvaus
(Kuvaus kenttään
indeksoidaan 520a)

• Tunniste
(ISBN/ISSN:n sijasta)



Käyttöliittymäparannukset 3/3

• Käyttäjä voi tallettaa lainaushistoriansa
omiin suosikkeihinsa

Aamulla demotussa versiossa mm.

• Organisaation palvelupistettä voi hakea 
myös kunnan nimen mukaan

• Lainojen uusiminen vahingossa
useampaan kertaan on estetty

• Saatavuustietojen taulukkorakenne
saavutettavammaksi



Järjestelmäkohtaista kehitystä

Koha

• niteen erilaiset lost-tilat

• item type voidaan näyttää lainalistassa

• Osa Kohaan liittyvistä uusista parannuksista vasta yhteisöversioon
siirryttäessä

Sierra

• lainojen ja lainaushistorian hakua nopeutettu huomattavasti

Mikromarc (Axiell)

• seutu- tai kuntavarauksen tekeminen mahdollista



Kirjasammon hyödyntäminen Finnassa: esittely

Riakastaminen (Finnan indeksi taikka hakutulos)

• Vain sanoilla rikastaminen

• Kirjasammossa käytössä KOKO-ontologia, vrt. yleisillä yleensä YSO

• Sarjat

• Lisätiedot teoksesta

• takakansitekstit, kansikuvat ja tekstinäytteet

• Kirjailija / tekijätiedot

• eSampo / verkkolinkit teokseen (gutenberg.org jne.)

• Kirjasammon kirjahylly / Kirjastonhoitaja suosittelee



Esimerkkejä rikastamisesta: tekijätiedot



Esimerkkejä rikastamisesta: verkkolinkki teokseen



Esimerkkejä rikastamisesta: Kirjastonhoitaja suosittelee



Kirjasammon hyödyntäminen Finnassa: kysely

Mikä / mitkä vaihtoehdoista vaikuttaa lupaavilta?

Tekijätiedot Verkkolinkki teokseenKirjastonhoitaja suosittelee



Kirjastojen kuulumiset
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Uusia Finna-kirjastoja

Fredrikakirjastot

• 11 Länsi-Suomen kunnan uusi 
verkkokirjasto avattiin maaliskuussa

• fredrika.finna.fi

Vaasan kaupunginkirjaston uusi 
verkkokirjasto

• Vaasassa siirryttiin Finna-
verkkokirjaston käyttöön 1.3.2021

• vaasankirjasto.finna.fi

Saksalainen kirjasto / 
Deutsche Bibliothek

• 40 000 teoksen kokoelma on tuotu 
Finna.fi-palveluun

• Saksalaisen kirjaston aineistot Finnassa.

Tekijänoikeuden erikoiskirjasto 

• keskeinen tekijänoikeusalan kotimainen 
ja kansainvälinen kirjallisuus

• cute.finna.fi

https://fredrika.finna.fi/
https://vaasankirjasto.finna.fi/
https://finna.fi/Search/Results?limit=0&type=AllFields&filter%5B%5D=%7Ebuilding%3A%220%2Fdeutschebibliothek%2F%22
https://cute.finna.fi/


Kuulumisia 1/3

Keski-kirjastot
• Varastokirjastosta kaukolainaus 

asiakkaille omatoimisesti -projekti 
menossa
Kirjastokortin haku Finnan kautta

Lapin kirjasto
• Suunnitelmissa sivuston rakenteen 

uudistus mahdollisesti syksyllä 
2021. 

• Lapponica-Finna työn alla 
edelleen, käyttöönotto siirtyy 
eteenpäin.

Vanamo
• Tarkoitus siirtyä tuotantoon 

vuoden 2021 aikana. Joitain 
avoimia tikettejä käsittelyssä.

Vaski 
• Vaihtaa taustajärjestelmänsä 

Aurorasta Kohaan ja sen myötä 
julkaisee uuden Vaski-Finna-
näkymän. Aurora poistuu 
tuotantokäytöstä 19.5.2021 ja 
Kohan käyttö alkaa kesäkuun 
alussa.



Kuulumisia 2/3

Joki

• Kiri- ja Tiekkö-kimpat yhdistyvät 
alkukesästä yhdeksi Joki-
kirjastoiksi, joilloin Kirin 
verkkokirjasto yhdistyy jo 
olemassa olevaan Tiekkö-finnaan.

Kirkes

• Käyttäjän mahdollisuus muuttaa 
itse yhteystietojaan Finnassa.

Heili

• Finna toimii hyvin, viimeksi tehty 
saavutettavuuskorjauksia.

Helle

• Helle Finnan toiminta on 
vakiintunut, kehitämme aktiivisesti 
sisältöjä ja meillä on oma tiimi, 
joka vastaa kehittämisestä



Kuulumisia 3/3

Piki

• Finna.fi:ssä ollut mukana 
aineistojen osalta useamman 
vuoden, nyt pilotoitavana oma 
näkymä

Lumme

• Tietotaitoa Finnan 
muokkaamiseen pitäisi olla 
enemmän jotta toivottua 
kehitystä tapahtuisi.



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

