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Mistä puhe? 

Finna-viestijöiden päivän perustella: 

- mikä toimijoiden ketju edistää Finnan läpimenoa? 

- mikä jarruttaa läpimenoa? 

- puhetta mottiveista ja rutiineista 

 

 

 

Esitys on pohjustusta Finna-viestinnän suunnittelulle. 



Tausta merkitsee 

Opiskelijat: 

- etsineet yleisten kirjastojen järjestelmillä kirjoja 

- tietoa etsitty Googlella 

 

Opettajat: 

- etsineet omaan opetukseensa aineistoja 

- nojaavat omaan tietoon? 

 

Tutkijat: 

- etsineet tietoja? 

 

Mitä Finna muuttaa? 

- tieto ja aineistot samassa käyttöliittymässä 

- omien tietojen hallinta 

- silta muihin Finnoihin 

- mahdollisuus oppia tedonhaun logikkaayhdessä käyttöliittymässä, aineistomuodot, 

kokoelmarajaukset etc. 



Intressit ja käyttäytymisen muutos 

Keskitytään loppukäyttäjään: 

- tutkija tai opiskelija- mikä motiivi etsiä tietoa: tentti?  

- mikä aikaisempi käyttäytymistapa, mitä Finna korvaa 

- missä tilanteessa Finna on vaihtoehto, mikä on päätöksen hetki 

 

Keskitytään Finnaan opastajaan 

- opettaja, kirjastossa työskentelevä, mitkä ovat nykyiset rutiinit 

- mitä opettaa nyt, mikä nykyisessä tarjonnassa hankalaa 

- miten Finna helpottaisi opastajan työtä, mitä hän itse saa 

- rutiinit ovat osoitus ammattitaidosta, uusi tekee ammattitaidottomaksi 

 

Finnaa ei opetella varastoon vaan se tulee löytää juuri kun ongelma on päällä. 
Finnan pitää näkyä tilassa ja verkossa. 

Finnan opiskelun pitää palkita myös valmistumisen jälkeen - mitä voi oppia ammattia 
varten 

OTS - mahdollisuus nähdä viesti - vähintään 3 kertaa minimi 



Kirjastojen asiakas on googlettaja 

Finnan näkyvyyden nosto käyttöpaikoissa: 

 - kirjastojen asiakaskoneiden vierelle 

 - oppilaitoksen vapaasti käytettävien koneiden vierelle 

 - oppimateriaalien oheislistoihin hakutuloksina tai hakuohjeina  

 

Finnan nosto työvälinepakkeihin: 

 - opettajat, oppilaitoksen sivut, opiskelijoiden oppimisympäristöt 

 

Finna-päivystystä somessa 

- missä ryhmissä opiskelijat ja opettajat liikkuvat, tilannekohtaiset 
vinkkaukset 

1.10.2014 



Jakelijan = henkilöstön työn helpottaminen 

Valmiit esimerkit: 

 - tyypillisistä kysymyksistä etenemispolut 

 - valmiit opastushetket dioina käyttöön 

 - selkeä viesti siitä, miten Finnan kanssa työ on helpompaa 

 - tiskikiertue – koulutuksissa käy takahuoneväki 

Onko Finnassa yksityiskäyttöä palkitsevaa? 

 

Oppiaine- ja tilannekohtaisten hyötyjen esilletuonti: 

 - missä tilanteissa tiedonhakua tarvitaan, miksi? -> paikat 

 - mitä hyötyä Finnasta valmistumisen jälkeen 

 - opintosuuntakohtaiset kansalliset kokoelmat 

 

Yleisten kirjastojen kirjavista järjestemistä poikkeavat ominaisuudet 

1.10.2014 



Mitä kirjaston sivujen ja tilojen lisäksi? 

Opintosuuntakohtaiset ohjeet 

Opintosuuntakohtaiset twitter-uutuudet - kirjaston ja opettajien tilattavat 

aineistovinkit 

Kaikkien yhteiset käyttövinkit 

 

AMK-verkoston yhteiset viestinnän työkalut 

- videoneuvonta 

- omien vinkkien jakaminen kollegoille 

- viihdekäytön vinkit - kuvat ym. vrt. Vappu 

 

Mitä opiskelijat ja oppilaat seuraavat nyt? Ei kannata muuttaa 

samaan aikaan viestiä ja opettaa uutta paikkaa seurata viestejä? 



Tarkka kohdentaminen 

Mikä tavoite? 

Ketkä voivat edistää tavoitteeseen 

pääsyä /mikä voi hidastaa? 

Mikä aikataulu eri ryhmien osalta? 

Mitkä resurssit? 

Mikä työnjako? 

 

Mikä palkitsee koko ketjussa 

toimivia, ei sama kaikille? 
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