
Tulevaisuuden Finna.fi

Riitta Peltonen



Finnan palvelukokonaisuus



Miksi?

• Nyt oli sen aika – aivan selvästi Finna.fi:hin on jo tovi 
kohdistunut vahvoja kehittymispaineita puhtaasta 
halupalvelusta seuraavalle tasolle 

 parempi että muodostettiin yhdessä selkeän kokonaisuuden 
suuntaviivat, jotka ohjaavat kehitystä 

• Finnan uusi visio ja visiotyöskentely nosti selkeästi esiin 
uusia isoja teemoja, joista muodostettava näkemys Finna.fin 
perspektiivistä



Huom!

• Finnan visio on laaja ja kunnianhimoinen, organisaatioiden toiveet ovat 

korkealla  myös siitä johdettavat linjat Finna.fi:lle ovat kunnianhimoisia

• Näitä rakennetaan pieni pala kerrallaan, mutta linjaukset ohjaavat valitsemaan 

palasia, jotka koko ajan systemaattisesti rakentavat haluttua kokonaisuutta

• Jo visiotyön yhteydessä todettiin, että visiossa on myös asioita, jotka vaativat 

kenties yhteistyönä toteutettuja erillishankkeita



Mitä taustatyötä on tehty?

(Visiotyöskentelyn lisäksi)



Pohjustavaa organisaatioiden osallistamista

• Laaja kysely asiakasorganisaatioille liittyen uudesta visiosta poimittuihin 

isoihin teemoihin, kevät 2020

• Pienimuotoisia käyttäjähaastatteluita liittyen korkeakouluopetukselle ja 

tutkijoille kuratointiin (syötteeksi työpajalle), syksy 2020

• Asiakkaita ja sidosryhmiä osallistavia työpajoja asiakaskyselystä nostettujen 

teemojen syventämiseksi, syksy 2020 – kevät 2021
• Konsortioryhmän työpaja, 2020

• Kuratoidut sisällöt harrastajille ja itseopiskelijoille, syksy 2020

• Kuratoidut sisällöt korkeakouluopiskelijoille ja tutkimukselle, syksy 2020

• Finna.fi kirjastojen yhteiskäyttöliittymänä, kevät 2021.

• Luokkahuoneen perustamista edeltänyt käyttäjätutkimus ja osallistava työpaja 

asiakasorganisaatioille keväällä 2019.



Muuta pohjustavaa työtä

Finna-tiimin sisäistä analyysiä ja työstöä:

• Mahdollisuuksista / vaikutuksista sisällyttää 

kansainväliset OA-tiedejulkaisut osaksi 

Finna.fi:tä, kesä 2021

• Mitä opittu Luokkahuone-työstä organisaatioiden 

kanssa liittyen kuratoidun sisällön tarjoamiseen

• Kerätyn tiedon prosessointia ja kiteyttämistä 

konkreettisen konseptin muotoon, 2020-2021.



Taustatyöstä kumpuavat 

johtopäätökset



Johtopäätökset 1/2

1. Yksittäinen tavallinen käyttäjä tarvitsee tukea hahmottaakseen 

Finna.fi:n potentiaalin juuri hänelle ja päästäkseen alkuun 

2. Kuratoituja aineistoja pitäisi pystyä tuomaan esille Finna.fi:ssä

 Organisaatiot tarvitsevat tähän työkaluja ja ohjeita.

3. Olisi hyvä, jos Finna.fi:ssä voitaisiin tukea ja tuoda esille 

organisaatioiden joukkoistuskampanjoita.



Johtopäätökset 2/2

4. Kansainvälisten OA-tiedejulkaisujen suuren aineistomassan tuominen 

saataville Finna.fin kautta ei ole mielekästä tai resursoinnin 

näkökulmasta mahdollista.

5. Finna.fi:n kehittämisessä kirjastoaineistojen yhteiskäyttöliittymänä 

keskitytään:
• kirjastojen tehokäyttäjiin (useiden kirjastojen asiakkaat, kirjastoammattilaiset) 

• valtakunnallisiin palveluihin (kaukolainattavan aineiston paikantaminen)

• valtakunnallisiin aineistoihin (esim. avoimet kotimaiset digitaaliset tiedeaineistot, 

oppimateriaalit, yleisten kirjastojen e-kirjasto).

+ Murusia Finna.fi:stä pyritään tietoisesti viemään sinne, missä siitä on lisäarvoa käyttäjille (esim. 

kontekstiin sopivia suosituksia liittyvästä sisällöstä Finna.fissä).



Kulttuurin ja tieteen aarteet 

yhdestä osoitteesta

Finna.fi on arjen löytöretkiä, mahdollisuuksia 

oppimiseen ja lähteitä tutkimukseen.



Kohderyhmät laajemmin / Kaikki kohderyhmät

Opettajat ja oppijat
• Varhaiskasvatus

• Peruskoulu

• 2. aste (lukio & ammatillinen)

• Korkeakoulu

• Jatkuva oppiminen

Tutkijat
• Ammattilaiset 

• Kulttuuriperintöaineistoja ja 

dataa tutkimusmateriaalina 

käyttävät alat

• Muut alat

• Ei-ammattilaiset

• Kansalaistiede

• Sukututkimus

Harrastajat ja viihtyjät
• Fiilistelijät/nostalgoijat

• Muuta (konkreettista) tekemistä 

harrastavat, jotka hyötyvät 

kulttuuriperintöaineistoista

• Aikakausi intoilijat

• Tutkittavia aineistoja kaipaavat ei-

asiantuntijat

• Asiantuntija harrastajat

Työn puolesta käyttäjät
• Toimittajat ja kuvatoimittajat

• KAM-ammattilaiset

• Viranomaiset

Kirjastojen käyttäjät
• Valtakunnallisista palveluista 

ja aineistoista kiinnostuneet

• Kirjastojen suurkuluttajat = 

useiden kirjastojen asiakkaat

• Muihin Finna.fi kohderyhmiin 

kuuluvat



Mitä Finna.fi on tulevaisuudessa?

• Yksi yhteinen hakupalvelu 

(= discovery + delivery)

• Kiinnostavia suosituksia 

• Vinkkejä ja neuvoja

• Paikka osallistua

+ Rajapintojen kautta läsnä siellä, 

missä siitä on lisäarvoa



Tulevaisuuden rakenne, johon tähdätä pala kerrallaan
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Yksi yhteinen hakupalvelu (= discovery + delivery)

Finna.fi on edelleen ja 

erityisesti HAKUPALVELU

kulttuurin ja tieteen 

aineistoihin! 

 Tämän kehittäminen 

on edelleen Finna.fi:n

kehittämisen ydintä.



Aineistot

• Suomalaisten KAM-organisaatioiden avoimesti 

käytettävissä olevat kulttuuriperintöaineistot
• Finna Tutkijasalin jatkon tilanne on avoin, joten vaikea ottaa 

kantaa, tulisiko myös rajatut aineistot integroida Finna.fi:hin. 

Mutta mikäli sen kattaman aineiston laajuus nousee, myös 

tämä voisi olla mahdollista.

• Tämä sisältää myös lisääntyvät kulttuuriympäristöaineistot

• Suomalaiset avoimet tiedejulkaisut

• Suomalaiset avoimet oppimateriaalit

• Suomalaisten kirjastojen aineistot

(+ näihin liittyvät organisaatioiden tarjoamat 

asiakaspalvelut)



Finna.fi kirjastojen yhteiskäyttöliittymänä

Jatketaan orgaanisesti syntynyttä linjaa kirjastojen yhteiskäyttöliittymänä

• Keskitytään kirjastojen tehokäyttäjiin  (=useiden kirjastojen asiakkaisiin, 
kirjastoammattilaisiin)

• Keskitytään kansallisiin (digitaalisiin) aineistoihin ja palveluihin
• Uutena tämä sisältää myös profiloitumisen voimakkaammin suomalaisen avointen 

tieteellisten julkaisujen hakupalveluna.

• Esim. Kaukopalveluaineiston löytäminen

• Keskitytään huomioimaan ”muita Finna.fi kohderyhmiä” myös kirjastokäyttäjinä
• Rikotaan organisaatio- ja sektorirajoja ja suositellaan kiinnostavia aineistoja asiakasta 

kiinnostavasta teemasta laajalti (niin kirjasto kuin kulttuuriperintöaineistoja)

+ Viedään sopivia murusia Finna.fi:stä kirjastojen omiin Finna-näkymiin silloin, kun se 
tuo käyttäjälle lisäarvoa.



Kiinnostavia suosituksia, vinkkejä ja neuvoja 

Tavoite: Isot käyttäjäryhmät 

ymmärtävät Finna.fi:n heille tarjoaman 

potentiaalin ja pääsevät sisään sen 

omatoimiseen käyttämiseen

• Aineistojen esittelyjä 

Sisältöpaikkoja suosituksille

• KAM-ammattilaisten tekemät

• Automaattiset (älykkäät)

• Aineistojen löytämiseen ja 

hyödyntämiseen opastavaa 

sisältöä ja viestintää Finnan

viestintäkanavissa

Neljä kohdennettua laskeutumissivua 

Luokkahuone
Kohderyhmänä opettajat ja oppijat

Oikopolku tutkittuun tietoon
Kohderyhmänä tiedeaineistoista kiinnostunut 

suuri yleisö (+ opiskelijat)

Tietoa tutkijoille (työnimi)
Kohderyhmänä kulttuuriperintöaineistoja tutkivat ammatti- ja 

harrastetutkijat (+opiskelijat aloittelija tutkijoita)

Sisältöjä harrastajille ja viihtyjille (työnimi)



Finna-aineistopaketit (työnimi)

• Luodaan sisältöalue Finna-aineistopaketit (työnimi). KAM-
ammattilaisten Finna aineistoista kuratoimia temaattisia kokoelmia, 
vrt. Europeana collections
• Aineistopakettien oltava löydettävissä myös tavallisen Finna-haun kautta

• Pysyväisluonteisia aineistopaketteja
• Luokkahuoneen aineistopaketit muutettaisiin tällaisiksi

• Mahdollistetaan myös muille kohderyhmille kuratointi, esim. harrastajille 
suunnattujen hyöty- tai viihdepakettien kokoaminen

Vaatii uuden työkalun aineistopakettien julkaisemiseen ja 
hallinointiin!



Paikka osallistua

• Yksi paikka löytää käynnissä olevat suomalaisten 

KAM-organisaatioiden (Finna-organisaatioiden) 

joukkoistuskampanjat ja osallistua niihin.

• Joukkoistamisen oltava mahdollista myös niille 

Finna organisaatioille, joilla ei omaa Finna-

näkymää.

• (Tässä vaiheessa lähinnä vielä ajatuksellisella 

tasolla, vaatii tarkempaa konseptointia sitten 

joskus, kun kokonaisuus alkaa konkretisoitua)



Uudelleen: Tulevaisuuden rakenne, johon tähdätä pala kerrallaan
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Facebook.com/finnapalvelu Twitter.com/finnafi Instagram.com/finna.fi finnafi

Kiitos!

riitta.peltonen@helsinki.fi

Kansalliskirjasto

Kirjastoverkkopalvelut

#Finnafi

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

