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Ratkaisuja ja päivityksiä AMK-kirjastoja askarruttaviin Finna-asioihin: 
koonti AMKIT-konsortion ja FINNA-toimiston yhteispalavereista  

 
AMKIT-konsortio keräsi ammattikorkeakoulukirjastoilta Finnaan liittyviä palautteita, ideoita ja 

kysymyksiä. Näitä käytiin läpi yhdessä konsortion edustajien ja Finna-toimiston asiantuntijoiden 

kanssa kolmessa yhteispalaverissa kevätlukukauden 2022 aikana.  

 

 

1. Sähköiset aineistot 

 
1.1. E-kirjojen kansikuvat  

E-kirjojen kansikuvia on puuttunut Finnasta. Tämä johtui pitkälti Kirjavälityksen pitemmästä 

päivitystauosta. Nyt Kirjavälitys toimittaa Finnaan kansikuvia taas normaalisti ja ongelman pitäisi olla 

korjaantunut. Jos havaitsette asiassa muutosta, siitä voi raportoida mm. Finna-foorumille: 

https://foorumi.kiwi.fi/t/kansikuvien-nayttaminen/1815/9 

 

1.2. LibKey-rajapinnan integrointi 

LibKey-rajapinnan integrointi Finnan kanssa helpottaa e-aineistojen löydettävyyttä. Rajapinta on 

saatu toimimaan testiympäristössä ja sen käytettävyyteen on tehty parannuksia. Joitakin 

käytettävyyteen ja ulkoasuun liittyviä asioita hiotaan vielä ennen käyttöönottoa. 

 

1.3. E-aineistojen linkitys, CDI 

Linkkien suodattamiseen liittyviä ohjeita on selkeytetty ja ne löytyvät: 

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Ulkoiset+aineistot. Myös ohjeiden terminologiaa on päivitetty. 

Finnan pohjana toimiva VuFind ottaa CDI:hin yhteyden Primon välityksellä, ja tämän vuoksi 

ohjeistuksessa saattaa vielä silloin tällöin vilahtaa myös Primo, vaikka pyrkimyksenä on käyttää sen 

sijaan CDI-termiä.  

 

”Sourcen” puuttuminen CDI-tietueista aiheuttaa ongelmia. Ongelman laajuus ei ole vielä tiedossa, 

sitä selvitetään. On myös havaittu, että Finna saattaa näyttää CDI-haussa teokseen liittymättömiä 

linkkejä, ja näitä linkkejä voi olla montakin yhdessä teoksessa. Tätä ongelmaa selvitetään. 

Esimerkkejä tähän liittyvistä tapauksista voi lähettää Finna-toimistolle.  

 

Hämmennystä on viime aikoina aiheuttanut myös CDI:n tietueesta tuleva linkki. Tämä linkki voidaan 

periaatteessa piilottaa, mutta sellaisille kohteille, joilla ei ole esim. ISBN-numeroa, linkkiresolveri 

(SFX tai ALMA) ei osaa rakentaa linkkiä. Näin ollen tietueesta saatava linkki voi olla ainoa vaihtoehto. 

Tämän vuoksi kannattaa harkita tarkkaan poistaako linkin näkyvistä. 

Vanhat sfx.nelliportaali.fi-osoitteet on siivottu kevään aikana pois SFX:stä ja Finnan indeksin 

tietueista sekä Google Scholar -rekisteröinneistä. Jos näitä osoitteita havaitaan vielä käytössä 

jossakin yhteydessä, kannattaa asiasta ilmoittaa Finna-toimistolle.  

Jos CDI-hakua ei rajaa tiettyyn kenttään, periaatteessa haku kohdistuu silloin kokotekstiin. Hakutulos 

riippuu kuitenkin täysin siitä, mitä CDI:hin on indeksoitu. Jos kokotekstiä ei ole indeksoitu, CDI-haku 

ei luonnollisestikaan pysty siitä etsimään tietoa. Ex Librikseltä on kokouksen jälkeen saatu tieto, että 

jos aineisto on CDI:n kokoelmalistassa merkitty Full Text Collectioniksi, niin kokoteksti on myös 

https://foorumi.kiwi.fi/t/kansikuvien-nayttaminen/1815/9
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Ulkoiset+aineistot
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indeksoitu ja haku kohdistuu siten myös kokotekstiin. Kirjastot sekä myös Finna-toimisto tarvitsevat 

lisää tietoa CDI:n hakulogiikasta. Finna-toimisto jatkaa yhteydenpitoa asiasta Ex Libriksen kanssa.  

Viimeisimmät tiedot ja muita aiheiseen liittyviä asioita löytyvät Finna-foorumin E-aineistojen 

indeksihaku ja linkityspalvelut -ketjusta: https://foorumi.kiwi.fi/t/e-aineistojen-indeksihaku-ja-

linkityspalvelut-sfx-cdi-alma/1879 

 

1.4. E-aineistojen pääsyoikeustiedot  

Finna.fi-palvelussa lisensoituihin e-aineistoihin pääsy voi aiheuttaa käyttäjälle hämmennystä. 

Käyttäjä ei välttämättä ymmärrä, että e-aineisto ei ole kaikille avoinna. Kirjautumista vaativissa 

aineistoissa pääsyoikeustieto pitäisi saada paremmin esille ja käyttäjäystävällisemmäksi. Vaikka 

aineiston metatiedoissa näkyy tieto pääsyrajauksesta, se ei näy kovin hyvin Finnan puolella. Finna-

toimisto pyrkii edistämään asiaa paremmalla ohjeistuksella sekä selvittämällä, miten teknisesti 

käyttöoikeustiedot saataisiin paremmin esille. Myös kirjastot itse voivat vaikuttaa asiaan 

kiinnittämällä huomiota omiin pääsyoikeusmerkintöihinsä. Kirjastojen välillä on paljon vaihtelua 

siinä, miten e-aineistot on kuvailtu, miten käyttöoikeudet on merkitty ja millaisia aineistojen 

linkkitekstit ovat. Voisiko kokonaisuutta miettiä luetteloinnin asiantuntijoiden kanssa, jotta kaikkien 

aineistot näkyisivät ja toimisivat samalla tavalla?  

 

 

2. Kokoelmat  
 

2.1 Kokoelmien rajaukset 

Kirjastot haluavat enemmän tietoa siitä, minkälaisia kokoelmia omassa Finna-näkymässä voi tehdä. 

Voyagerin aikana oli enemmän erilaisia kokoelmia, mutta Alma ja Koha ovat yksinkertaistaneet 

tilannetta. Toisilta kirjastoilta voi ottaa mallia, sillä kirjastojen välillä on isojakin eroja: jotkut kirjastot 

ovat halunneet erotella aineistonsa hyvinkin tarkasti, jotkut eivät lainkaan. Kirjastot voisivatkin jakaa 

Finna-foorumin kautta ideoita ja kokemuksiaan kokoelmien erilaisista rajauksista ja niiden 

toimivuudesta.  

Sellaisia aineistotyyppejä, joita Finna ei tue ja joita ilmestyy hakurajauksiin esim. virheellisen 

metatiedon seurauksena, voidaan estää näkymästä faseteissa mappaamalla ne johonkin 

yleisempään Finnan aineistotyyppiin, esimerkiksi tekstiksi. Kirjaston omaa mappaus-asetusta ei näe 

hallintaliittymästä, se on pyydettävä Finna-toimistolta. On myös hyvä huomata, että ei ole 

mahdollista, että kirjastolla on Finna.fi-palvelussa ja omassa näkymässä eri mappaus. 

2.2. Uudet kokoelmat, välilehdet  

Pohdinta uusien kokoelmien liittämisestä omaan Finna-näkymään herättää kysymyksiä esim. 

aineiston löydettävyydestä, tarpeellisuudesta ja käyttäjäystävällisyydestä. Yhtä hyvää ratkaisua ei ole 

olemassa, jokaisen kirjaston on arvioitava tilannetta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin. 

Joillakin käyttäjillä on vaikeuksia hahmottaa mitä aineistoja haetaan miltäkin välilehdeltä, eikä 

välilehtien osuva nimeäminenkään aina auta.  

 

Useiden välilehtien sijaan kirjasto voi myös käyttää yhdistettyä hakutuloslistaa, eli yhdistää 

paikalliset aineistot ja CDI:n ja näyttää kaikki hakutulokset samalla välilehdellä. Muutama kirjasto 

onkin testannut tätä ns. blendausta. Suuri hakutulosmäärä voi aiheuttaa ongelmia, jos 

rajausmahdollisuudet eivät riitä. Testien tulosten perusteella Finnan asiantuntijat jatkavat 

blendauksen kehittämistä.  

https://foorumi.kiwi.fi/t/e-aineistojen-indeksihaku-ja-linkityspalvelut-sfx-cdi-alma/1879
https://foorumi.kiwi.fi/t/e-aineistojen-indeksihaku-ja-linkityspalvelut-sfx-cdi-alma/1879
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3. Tiedonhaku 

 
Finnan hakulogiikka on aiheuttanut hämmennystä sekä käyttäjissä että kirjastojen työntekijöissä. 

Epäselvyyttä aiheuttaa mm. se, ettei Finnan haku toimi samalla tavalla kuin muiden tietokantojen 

haut. Ongelmana voi usein olla myös Finna-haun sumea logiikka, jonka toimintaperiaatteista 

kaivataan enemmän tietoa. Finna-toimiston prioriteettina on hakuohjeiden päivitys, josta 

tiedotetaan kirjastoja mm. sähköpostilla ja Finna-foorumilla. Kannattaa tarkistaa Finna.fi:n 

hakuohjeista https://finna.fi/Content/help-basic, että omassa näkymässä on viimeisimmät ohjeet. 

 

3.1 Fraasihaku + laajempi haku samassa hakulauseessa  

Jos samassa hakulauseessa on sekä fraasihaku että laajempi haku, esimerkiksi ilmastonmuutokset OR 

“climate changes”, Finna hakee tällöin sumean haun logiikalla, eikä ota huomioon fraasihakua. 

Hakutulos on näin laajempi kuin yhteenlaskettu hakutulos erikseen tehdyistä hauista hakusanoilla 

”climate changes” ja ilmastonmuutokset.  

 

3.2 Sanakatkaisu 

Finna tunnistaa suomenkielisten sanojen taivutukset automaattisesti. Näin ollen suomenkielisten 

hakusanojen kanssa ei välttämättä aina kannata käyttää sanakatkaisua, koska varsinkin yhdessä 

muiden komentojen kanssa se saattaa sekoittaa hakua. Muilla kielillä tehdyissä hauissa samaa 

ongelmaa ei ole. Kannattaa tarkistaa Finna.fi:n hakuohjeista https://finna.fi/Content/help-

basic#truncating-search, että omassa Finna-näkymässä on käytössä viimeisin versio ohjeista.  

 

3.3. Sulut  

Jotta monisanainen hakulause tulkitaan oikein, pitää se laittaa sulkuihin. Asiakasta voisi helpottaa, 

jos Finna määrittelisi sulut automaattisesti. Tätä ei ole tehty mahdolliseksi, sillä löytyy myös 

hakuesimerkkejä, joissa automaattiset sulut aiheuttaisivat sekaannusta.  

 

 

4. Theseus 

 
Theseus-töiden näkyvyyteen Finnassa on kiinnitetty huomiota. Finna-toimisto on jatkanut 

ongelmakohtien selvittämistä yhdessä Theseus asiantuntijoiden kanssa. Esille on noussut 

Theseuksen dc.subject-alkuisten kenttien siirtyminen Finnaan asiasanoina, Käyttörajatun kokoelman 

töiden näyttäminen Finnassa, Theseuksesta Finnaan haravoitujen rinnakkaistallenteiden näkyminen 

kirjoina, sekä useamman linkin esiintyminen Theseus-töiden Finna-tietueissa. Näihin ongelmiin 

kehitetyistä ratkaisuista kerrotaan Kreodin artikkelissa: 

https://www.kreodi.fi/arkisto/artikkelit/theseuksen-yksityiskohtien-kevat 

 

4.1 AMK-opinnäytetöiden nimitykset Finnassa 

Finnassa AMK-opinnäytetöiden aineistotyyppien nimitykset ovat jatkossa suomeksi ”ylemmät AMK-

opinnäytteet” ja ”AMK-opinnäytteet”. Englanniksi vastaavat aineistotyypit ovat ”Master’s theses 

(UAS)” ja ”Bachelor’s theses (UAS)”.   

 

 

 

 

 

https://finna.fi/Content/help-basic
https://finna.fi/Content/help-basic#truncating-search
https://finna.fi/Content/help-basic#truncating-search
https://www.kreodi.fi/arkisto/artikkelit/theseuksen-yksityiskohtien-kevat
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5. AMK-kimpat 

 
5.1 Maksut 

Jokaisella organisaatiolla on oma maksupalvelunsa ja omat pankkitilit. Tällä hetkellä kullakin 

taustajärjestelmällä voi olla vain yksi maksujärjestelmä kerrallaan Finna-näkymässä. Näin ollen ei ole 

mahdollista, että esim. Haaga-Helian Finna-näkymässä voisi valita Laurean maksupalvelun.  

 

5.2 Tietokantojen näkyminen Finna-näkymissä  

Kirjastot ovat joko piilottaneet kimppaan kuuluvien toisten kirjastojen tietokannat omista Finna-

näkymistään tai ovat sallineet niiden näkymisen. Piilottamisen syyt liittyvät linkkien nimien 

aiheuttamiin ongelmiin. Asian ratkaisemiseksi tarvitaan lisätietoja kirjastoilta.  

 

5.3 Kirkannan aukioloaikakalenteri 

Finnan käytettävyyttä parantaisi, jos asiakas pystyisi näkemään kirjastokimppaan kuuluvien 

kirjastojen aukioloajat samasta kalenterista. Kirkannan puolella aukiolokalenteriin voi laittaa vain 

oman organisaation tiedot. Teknisesti helpoin ratkaisu on, että myös kirjastokimpan tiedot voisi 

viedä Kirkantaan. Asiassa kannattaa olla yhteydessä Kirjastot.fi-toimitukseen.  

 

 

6. Muut asiat 
 

6.1 Viitteidenhallinta 

Monet ovat toivoneet monipuolisempia ja parempia toiminnallisuuksia Finnan viitteidenhallintaan. 

Viitteidenhallinnan kehittäminen on ollut esillä myös Finnan ohjausryhmässä. Finnan 

toimintasuunnitelmassa on viitteisiin liittyvänä asiana tänä vuonna keskitetyn indeksin 

artikkelitietoihin liittyvien viittaustietojen tuominen käyttöliittymään. Viitteiden vientiin liittyvistä 

ongelmista ja toiveista puolestaan kannattaa yhä olla yhteydessä Finna-toimistoon. Bugeja yritetään 

korjata sitä mukaa, kun niitä tulee tietoon ja viitteidenhallinnan kehittämistä kannattaa tarvittaessa 

pitää jatkossakin yllä ohjausryhmässä.  

 

6.2 Luettelointitietojen päivittyminen 

Luetteloinnin muutokset näkyvät viiveellä Finnan puolella, mikä vaikuttaa mm. siihen miten nopeasti 

uuden aineiston näkyvyyttä Finnassa voi testata. Ensisijainen ratkaisu ongelmaan on Finnan 

esikatselutoiminnon käyttäminen, jonka avulla voi heti tarkistaa miltä tietue näyttäisi Finnassa 

(poissulkien saatavuustiedot): https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tietueiden+esikatselu+Finnassa. 

Myös Finna-toimistolta voi kysyä, onko tietueiden päivittymistä mahdollista nopeuttaa. Alma-

kirjastoilla on kuitenkin aina tunnin viive päivittymisessä, mikä johtuu Alman ominaisuuksista.  

 

6.3 Varausnappula ja varauslomake 

Hallintaliittymässä voi määritellä varausnappulan näkyvyyden Finnassa aineistotyypeittäin. Joissakin 

aineistotyypeissä varausmahdollisuus on oletuksena estetty, esim. tietokannoissa ja e-kirjoissa. 

Finna-foorumilta löytyy ohje varausnappulan piilottamiseen: 

https://foorumi.kiwi.fi/t/varausnappulan-piilottaminen-aineistotyypin-perusteella/1904 

 

Varauslomakkeeseen on mahdollista valita ns. ”tyhjä valinta” ensimmäiseksi, jos asiakas ei ole tehnyt 

noutopistevalintaa Omissa tiedoissa. Tämän voi määritellä ajuriasetuksella:  

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Tietueiden+esikatselu+Finnassa
https://foorumi.kiwi.fi/t/varausnappulan-piilottaminen-aineistotyypin-perusteella/1904
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https://www.kiwi.fi/display/Finna/Alma-ajurin+asetukset#Almaajurinasetukset-

Varaustennoutopaikat 

 

6.4 Kirjastokortin liittäminen ja kirjautuminen 

Joidenkin kirjastojen tietoon on tullut tapauksia, jossa asiakas ei ole onnistunut liittämään 

kirjastokorttia kirjaston Finna-näkymään sähköpostin avulla. Tästä ongelmasta ei ole vielä saatu 

kiinni, ja sen esiintyessä uudelleen kannattaa heti ilmoittaa siitä Finna-postiin. Mahdollisimman 

kattavat tiedot tapauksesta auttavat ongelman selvittämisessä.  

 

Kirjastojen Finna-näkymien hallinnoinnin näkökulmasta on hankalaa, että sekä Haka-kirjautumisen 

että sähköpostikirjautumisen sivupohjat (template) ovat samat. Jos Haka-tilin puolelle laittaa 

ohjeistusta esim. Kirjastokortit-osioon, näkyy tämä myös kirjastokortilla Finnaan kirjautuville. Olisi 

käyttäjäystävällisempää, jos olisi mahdollista tehdä eri tavoilla kirjautuville asiakkaille erilaiset 

sivupohjat. Periaatteessa Finnan ohjeistukseen voitaisiin lisätä kirjautumistapakohtaisia tekstejä. 

Asiasta ilmoittaneen kirjaston olisi hyvä olla yhteydessä Finna-toimistoon ja kertoa, mihin kohtiin 

näitä toivotaan. 

 

6.5 Uutuudet  

Uutuusvahti-toimintoon toivottiin aikaväliksi kuukausittain-vaihtoehtoa olemassa olevien päivittäin- 

ja viikoittain-vaihtoehtojen lisäksi. Kehityspyyntö on toteutettu.  

 

Uutuusluettelossa esiintyvien teosten yhteyteen ehdotettiin lisättäväksi ohjaavia kuvia, jos teosten 

kansikuvia ei ole saatavilla. Finna-toimisto toivoo tästä ehdotuksesta yksityiskohtaisempia tietoja. 

Niitä voi lähettää esim. Finna-postin kautta.  

 

6.6 Saavutettavuusongelmat 

Finna-toimisto pyrkii ratkaisemaan Finnan saavutettavuuteen liittyvät ongelmat nopealla 

aikataululla. Havaituista ongelmakohdista kannattaa olla yhteydessä Finna-postin kautta.  

 

 

7. Finnan kehityksen seuraaminen ja kehitystoiveet  

 
7.1 Kehityksen seuraaminen 

Finnan postituslistalta saa tietoa Finnan kehityksestä, tapahtumista ja mahdollisista häiriötilanteista. 

Finnaan saa yhteyden osoitteella: finna-posti@helsinki.fi. Yhteiseen ongelmaratkaisuun ja 

tiedonjakamiseen on keskustelufoorumi. Keskustelua indeksihaun ja linkitysten kysymyksistä 

käydään erityisesti tässä keskusteluketjussa foorumilla ja Finna-e-saatavuus-sähköpostilistalla. 

Sähköpostilista on vanhan Nelli-portaali-listan seuraaja. Liittymispyynnön keskustelulistalle voi 

lähettää Finna-postiin. 

 

Finnan kehitystyötä tehdään kehityskierroksissa. Valmistuneiden kehityskierrosten tilannekatsaukset 

päivitetään foorumille. Kehityskierroksen aikana valmistuneet ominaisuudet esitellään demoissa, 

jotka yleensä järjestetään neljän viikon välein perjantaisin. Tarkat päivämäärät ja osallistumislinkit 

demoihin löytyvät kalenterista: Finnan kehityksen kalenteri. Demot tallennetaan, ja viimeisimmän 

demon tallenne on katsottavissa Moodlessa, jonne pääsee katsomaan tallenteen kirjautumalla 

vieraana (tai HAKA-tunnuksilla). 

 

 

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Alma-ajurin+asetukset#Almaajurinasetukset-Varaustennoutopaikat
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Alma-ajurin+asetukset#Almaajurinasetukset-Varaustennoutopaikat
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Liity+Finnan+postituslistalle
mailto:finna-posti@helsinki.fi
https://foorumi.kiwi.fi/c/finna/5
https://foorumi.kiwi.fi/t/e-aineistojen-indeksihaku-ja-linkityspalvelut-sfx-cdi-alma/1879
finna-posti@helsinki.fi
https://foorumi.kiwi.fi/t/finnan-versiopaivitykset/437
https://www.kiwi.fi/display/Finna/Finnan+kehityksen+kalenteri
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=46024&section=2
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7.2 Kehitysehdotuksen tekeminen 

Tarkista ensin Finnan asiakaswiki ja keskustelufoorumi. Jos niistä ei löydy tietoa aiheesta, kannattaa 

lähettää viesti Finna-palveluiden osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi. Myös keskustelufoorumilla voi 

kysellä muiden Finna-organisaatioiden ratkaisuja ja näkemyksiä ongelmaan. Tällöin selviää, jos 

ongelma koskee useampaa organisaatiota. Usein jollain on jo joku asiaa auttava käytäntö olemassa. 

 

Kehitysehdotuksen on aina hyvä sisältää selkeän ja tarkan kuvauksen ja linkin tapaukseen ja/tai 

kuvakaappauksen. Jos kyse on uudesta ominaisuudesta, kannattaa kertoa pyydetyn ominaisuuden 

käyttötarkoitus ja kohderyhmä. Silloin voidaan helpommin arvioida, soveltuuko joku olemassa oleva 

ominaisuus samaan käyttöön joko sellaisenaan tai pienillä muutoksilla tai mitä tarvittavan ratkaisun 

kehitys vaatisi. 

 

https://www.kiwi.fi/display/Finna
https://foorumi.kiwi.fi/c/finna/5
mailto:finna-posti@helsinki.fi

