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Ajankohtaista kehityksessä (yleiset kirjastot)

 Toimintavarmuuden parantaminen

 Uudet palvelimet asennettu

 Indeksin jakaminen kesken

 virheilmoitukset indeksiin

 Daisy-äänikirjojen koodaus (Äänikirjojen kuvailuohje)

 Daisy-CD-levy

300 ## ‡a 1 CD-levy (Daisy) (8 h 40 min)

347 ## ‡a äänitiedosto ‡b MP3 ‡b Daisy

 Huom! Daisy-tarkenne on tässä suluissa yleisten kirjastojen 

tarpeesta, voidaan jättää pois ja merkitä vain 347-kenttään.

 Kohderyhmäfasetti, toteutus

 Osastojen saaminen hakusuotimeen → kohderyhmärajaus

https://foorumi.kiwi.fi/t/tietueiden-ongelmista-tietoa-finnan-indeksissa/760
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=66819082
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Ajankohtaista kehityksessä (yleiset kirjastot)

 Järjestelmien ajankohtaiskatsaus

 KOHA, Abilita, Axiell Aurora, Mikromarc

 BTJ:n uuden kuvapankin integraatio

 Finnan organisaatiotietoihin on palautettu opas.matka.fi -linkit 

 Varoitus käyttäjätilin vanhenemisesta (ALLI-4450)

 Omatoimikirjastot aukioloaika-upokkeessa

 Tarkennettu haku: hyllypaikka

http://opas.matka.fi/
https://jira.kansalliskirjasto.fi/browse/ALLI-4450
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Finnan ulkoasu-uudistus 2017
 Suunnittelu käynnistetty

 Finna.fi etusivun kasvojen kohotus > Isompi ulkoasun uudistus

 Finna.fi etusivu & yleinen tyylien päivitys

 Tähtäimessä parempi esteettömyys visuaalisuuden osalta

 Samalla päivitetään tietuesivun ja hakusivun 
käyttöliittymäominaisuuksia

1. Tietuesivun suunnittelu (Kirjasampo?)

2. Etusivu & tyylien päivitys (Saavutettavuusdirektiivin huomioiminen 
Finnan kehityksessä)

3. Hakusivun toimintojen parannuksia

 Seuraava askel käyttäjälähtöisten toimintatapojen systemaattisessa 
hyödyntämisessä

 Lisää työpajoja ja käytettävyystestausta
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Oppimisympäristöt

 Ensimmäinen pilottitoteutus 

DreamSchool-alustalle 

(Kauniainen)

 Haku Finnasta (avoimet aineistot) ja 

linkin liittäminen tehtävään

 Haltun OY:n kanssa tehtyä toteutusta tarkoitus parannella ja asentaa 

laajemmalle levinneeseen Kuntien Tieran Edison oppimisalustaan.

 Samalla pidettiin ensimmäinen pieni workshop Edisonia käyttävien 

opettajien kanssa >>

 Tällä ryhmällä ei saatu tukea tarpeelle saada kirjastoaineistojen hakua 

suoraan peruskoulujen oppimisalustoihin

 Tiedonhakujärjestelmien käyttöä opiskellaan

 Tarve kuratoiduille paketeille. Kirjastot?
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Tapahtumakalenteri (Linked events)

 Suunnittelua aloitettu. 

 Tarvitaan vielä muutoksia Finnassa, Linked events -

rajapinnassa ja tavassa miten tapahtumia merkitään 

kalenteriin. 

 Pilotoidaan Vaskin kanssa

 Pyritään saamaan toimiva esimerkki tänä vuonna
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Kysymyksiä

 Organisaatioiden yhteiset Finna-näkymät esim. yhden kaupungin eri 

kirjastosektorien (ehkä samassa myös muiden kuten museoiden) 

yhteiset näkymät. Onko sellaisia, miten suositellaan toteutettavaksi?

 Jos kansalaiset voivat tulevaisuudessa käyttää verkkokirjastoa

kirjautumalla suomi.fi-tietoihinsa, kehitetäänkö Finnaa myös sitä 

silmällä pitäen? 

 Voiko minkä tahansa verkkokirjaston liittää osaksi suomi.fi-

palveluita?

 Saavutettavuusdirektiivin huomioiminen Finnan kehityksessä?

 Yleisten kirjastojen kokemukset tuotantoon asti edenneistä 

paikallisista Finna-näkymistä (erityisesti asiakkailta tullut palaute)?

 Hakutuloksen relevanssi?


