Finna
Tervetuloa Finnan asiakaswikiin! Tältä sivustolta saat tietoa Finnaan liittymisestä ja sopimuksista,
ohjelmiston kehittämisestä ja Finna-konsortiosta sekä ohjeistusta palvelun käyttöön. Sivulta löydät myös
aineistoa Finna-viestintään sekä tiedon koulutuksista ja tapahtumista.
Kaikilla on pääsy ja kommentointimahdollisuus tämän sivuston aineistoihin. Lisäksi eri työryhmien jäsenet
saavat halutessaan käyttäjätunnukset, joilla voi päivittää muun muassa työryhmien sivuja ja lisätä
dokumentteja.

Finna-palvelun yhteystiedot
Finna-tiimin tavoitat osoitteesta
finna-posti@helsinki.fi

Finna Facebookissa
Tykkää Finnasta Facebookissa

Ajankohtaista Finnassa

Ilmoittaudu Finnan joulukuun koulutuksiin!
Mia Mansaré posted on Nov 13, 2019
Kansalliskirjasto järjestää joulukuun ensimmäisellä viikolla kolme Finna-koulutusta: Finnan
peruskoulutuksen 2.12., Finnan hallintaliittymän peruskoulutuksen 4.12. ja Finnan hallintaliittymän
syventävän koulutuksen 5.12. Koulutuksiin ilmoittautuminen on nyt käynnissä. Tarkempia tietoja alla.
FINNAN PERUSKOULUTUS ma 2.12.2019 klo 10–16 Kansalliskirjasto, auditorio (C221), 2. krs.
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 1 Koulutus on tarkoitettu arkistoissa,…
finna

Tärkeä tiedote: Finna-palveluihin tulossa käyttökatkoja illalla 18.11.2019
Heidi Mustajoki posted on Oct 31, 2019
CSC siirtää Finna-palveluiden palomuurin maanantaina 18.11. klo 18-21 välisenä aikana. Siirron aikana
Finna-palveluissa tulee olemaan lyhyitä katkoksia (arvio 1-3 minuuttia/per katkos). Suosittelemme, että
ilmoitatte katkoista etukäteen asiakkaillenne poikkeusviestillä, joka näkyy bannerina Finnakäyttöliittymänne yläosassa. Ohjeen poikkeusviestin lisäämiseen löydät asiakaswikistä https://www.kiwi.fi
/pages/viewpage.action?pageId=73466990.…
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Tilannetietoa Alma-kirjastojärjestelmän integroimisesta Finnaan
Kaija Kovanen posted on Oct 30, 2019
Elokuussa tiedotimme Finnan ja kirjastojärjestelmä Alman integraation sujuvasta etenemisestä
ja Melindan ja Alman integraation selvityksen käynnistymisestä. Tässä uutisessa kerromme, miten
integraatiotyö on Finnan osalta jatkunut elokuun jälkeen. Kaikki ensimmäisessä aallossa Almakirjastojärjestelmään siirtyvät kirjastot pääsevät muodostamaan Finna-yhteyksiä Syksyn aikana Finnan
integrointi Almaan on edelleen edennyt hyvin.…
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Ilmoittaudu marraskuun sektoritapaamisiin
Mia Mansaré posted on Oct 28, 2019
Kansalliskirjasto järjestää Finnassa mukana oleville organisaatioille sektorikohtaisia tapaamisia
marraskuussa 2019. Tapaamisissa pääsee kuulemaan ja keskustelemaan Finnan ajankohtaisista
asioista oman sektorin näkökulmasta. Tapaamisiin on etäosallistumismahdollisuus lukuun ottamatta
yleisten kirjastojen työpajaosuutta iltapäivällä 12.11. Alla tarkemmat tiedot tapaamisista: Arkistojen
tapaaminen pe 8.11. klo 10–12 Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone (C222), 2. krs, Yliopistonkatu 1,
…
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Opi käyttämään Finnan suosikkitoimintoa -koulutuswebinaari 29.10.2019
Taru Kuhalampi posted on Oct 23, 2019

Kansalliskirjasto järjestää koulutuswebinaarin Finnan käyttöliittymistä löytyvän suosikkitoiminnon käytöstä
29.10.2019 klo 13-14. Suosikkitoiminnolla voi luoda monipuolisesti hyödynnettäviä
aineistokokonaisuuksia. Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita suosikkitoiminnon
hyödyntämisestä esimerkiksi asiakaspalvelutyössä, oman organisaation pedagogisen työn tukena tai
aineistojen jakamisessa ja esittämisessä.…
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Finna Luokkahuone tuo opetukseen ainutlaatuisia aineistoja museoilta, arkistoilta ja kirjastoilta
Heidi Mustajoki posted on Oct 09, 2019
Finna.fi http://Finna.fi on suosittu valtakunnallinen hakupalvelu, joka on tuonut jo kuuden vuoden ajan
yhteen osoitteeseen digitaalisia aarteita suomalaisilta arkistoilta, kirjastoilta ja museoilta. Nyt
Kansalliskirjasto avaa Finna.fi http://Finna.fi-palvelussa Finna Luokkahuone -sivuston opettajien
käyttöön. Luokkahuoneesta peruskoulun ja lukion opettajat voivat valita opetussuunnitelmaan räätälöityjä
aineistopaketteja muun muassa historian, yhteiskuntaopin,…
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Löydät Finna.fi-palvelun nyt Youtubesta
Heidi Mustajoki posted on Sep 26, 2019
Olemme avanneet Finna.fi-palvelulle kanavan Youtubessa https://www.youtube.com/channel/UCjZfhMtbx1CUK65gIiYjKw. Ensituimaan kanavalta löytyy kaksi ohjevideota: video kuva-aineistojen hausta
sekä aineistojen lisensseistä. Suunnitelmissa on julkaista ohjevideoita myös muista aiheista sekä muuta
Finnan käyttäjille suunnattua sisältöä. Tilaa Finna.fi:n kanava, ja seuraa videotuotantoamme!…
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Tervetuloa vaikuttamaan Finnan tulevaisuuden painopisteisiin työpajassa 8.10.
Kaija Kovanen posted on Sep 19, 2019
Finnan tulevaisuutta visioidaan Finnaan osallistuville organisaatioille tarkoitetussa työpajassa
tiistaina 8.10. klo 12-16. Visointityöpaja liittyy Finnan strategisten painopisteiden määrittämiseen vuoteen
2025.…
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Finna ja e-aineistot - korkeakoulukirjastojen käyttäjätutkimusten tuloksia luettavissa
Kaija Kovanen posted on Sep 12, 2019
Keväällä 2019 tehtiin kaksi erillistä käyttäjätutkimusta Finnaa koskien. Finnan käyttäjäkyselyn 2019
avovastauksien analyysissä perehdyimme tällä kertaa erityisesti sähköisten aineistojen löytämiseen ja
käyttämiseen korkeakoululukirjastoissa. Vastauksia saatiin tutkijoilta, opettajilta ja opiskelijoilta koskien
43 eri korkeakoulukirjaston näkymää. Eficode Oy:ltä tilattiin Finna ja e-aineistot käyttäjätutkimus, jossa
yhteistyökirjastoina olivat Oulun yliopiston kirjasto ja Metropolian kirjasto.…
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Tervetuloa Finna Luokkahuoneen julkistuswebinaariin 1.10.2019
Taru Kuhalampi posted on Sep 12, 2019
Kansalliskirjasto järjestää Finna Luokkahuoneen julkistuswebinaarin tiistaina 1.10.2019 klo 10-11.30.
Finna Luokkahuone on Finna.fi:n uusi sisältökokonaisuus, joka tuo Finna.fi:n aineistoja ja niihin liittyviä
uusia oppimateriaaleja opettajien ja koulujen käyttöön. Osallistu webinaariin ja kuule ensimmäisten
joukossa Finna Luokkahuoneesta, sen mahdollisuuksista organisaation markkinoinnissa ja pedagogisen
työn tukena, sekä uusista toiminnallisuuksista ja jatkosuunnitelmista.…
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Tilannetietoa Alma-kirjastojärjestelmän integroimisesta Finnaan ja Melindaan
Kaija Kovanen posted on Aug 22, 2019
Kesäkuussa tiedotimme työskentelynsä aloittaneesta teknisestä työryhmästä https://www.kiwi.fi/pages
/viewpage.action?pageId=119013786, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan
integrointia kirjastojärjestelmä Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston,

Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Tässä uutisessa
kerromme, miten integraatiotyö on edennyt kesäkuun jälkeen.…
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Finnan käyttö ja trendit 2018 -raportti on julkaistu: Käyttäjät tyytyväisiä Finna-palveluihin
Heidi Mustajoki posted on Jun 27, 2019
Finna_verkkokirjasto.png Finnan vuoden 2018 käyttötilastoista ja käyttäjien arvioista on ilmestynyt
kattava raportti. Se sisältää analyysin kaikkiaan 78 Finna-hakupalvelun kävijädatasta sekä tammihelmikuussa tehdyn käyttäjäkyselyn tulokset. Seuraavasta voit lukea raportin keskeisimpiä tuloksia ja
sektorikohtaiset yhteenvedot: Käyttäjien arviot positiivisia - NPS-luku kasvussa Finnan alkuvuoden 2019
käyttäjäkyselyyn vastasi yli 47 000 henkilöä.…
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Yhteinen suunnittelutyö Alma-kirjastojärjestelmän integroimisesta Finnaan ja Melindaan on
alkanut
Heidi Mustajoki posted on Jun 20, 2019
Korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmämuutokset ovat käynnissä, ja osa kirjastoista ottaa käyttöön Ex
Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. Tällä viikolla aloitti työskentelyn tekninen työryhmä, joka ratkoo
kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston,
Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston
asiantuntijoista. Ryhmä toimii mm.…
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Finna-tiimi tavattavissa tällä viikolla Kirjastopäivillä ja Arkistopäivillä
Heidi Mustajoki posted on Jun 04, 2019
puoli-valtakuntaa-1.jpg Kirjasto- ja arkistoväki kokoontuu tällä viikolla alan ammattilaistapahtumiin
Helsinkiin ja Mikkeliin. Finna-tiimi on mukana molemmissa tapahtumissa: Kirjastopäivillä Kulttuuritalolla
Helsingissä 5.-7.6. ja Arkistopäivillä kongressi- ja konserttitalo Mikaelissa Mikkelissä 6.-7.6. Tervetuloa
piipahtamaan osastoilla, keskustelemaan Finnasta ja teille ajankohtaisista teemoista!…
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Finna-verkkokirjasto käytössä jo yli puolella yleisistä kirjastoista
Heidi Mustajoki posted on May 21, 2019
Suomen yleisistä kirjastoista yli 60 prosenttia hyödyntää Finna-verkkokirjastoa palvelukanavana
asiakkailleen. Haastattelimme uutiseen Oulun kaupunginkirjastoa, joka kertoo jutussa
kokemuksistaan Finnasta. Uutisessa kerromme myös ohjelmastamme Kirjastopäivillä Helsingissä
6.6.2019. Lue juttu Finna.fi-palvelun uutisosiosta suomeksi https://finna.fi/FeedContent/news-finna/Finnaverkkokirjasto+k%25C3%25A4yt%25C3%25B6ss%25C3%25A4+jo+yli+puolella+yleisist%25C3%
25A4+kirjastoista?…
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