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● Mukaantulo 2014 (Vaiheet)
● Kehitys (viestintä ja ohjelmistokehitys)
● Näkymien räätälöinnit ja ylläpito
● Tulossa: 

○ Uudet ominaisuudet 2014
○ AMK:n käytettävyystutkimus

● Asioita YO-kirjastojen kokouksesta

Aiheita



Mukaantulo 2014

● Alkuvaiheet tiivistetysti:
○ Ilmoittautuminen mukaan: finna-posti@helsinki.fi
○ Sopimus allekirjoitettavaksi ja kyselylomake 

täytettäväksi
○ Aineistojen tuonti Finnan testi-näkymiin (Uusi 

teknisempi kysely koskien kohtia ii. ja iii.)
i. Haravointi (Voyager, Theseus, Metalib, SFX, 

Muuta?)
ii. Mappaus (Sijainti ja aineistotyypit) 
iii. Voyager-toiminnallisuudet
iv. Hyväksyntä

○ Tunnukset Hallintaliittymään
○ Koulutukset



Mukaantulo 2014

● Aineistojen haravoinnit ja aktivoinnit:
○ Voyager

i. Sijaintifasetti = Toimipisteiden location-koodien mappaukset
○ MetaLib ja SFX

i. KK valmistelee exportin ja haravoi
○ Julkaisuarkistot, Theseus

i. Halutaanko oma Theseus-kokoelma myös erikseen.
○ Muut mahdolliset haravoitavat aineistot

i. OAI-PMH rajapinta ja Finnan tukema formaatti
○ PCI käyttöön (Kun on oma testinäkymä)

i. KK tilaa PCI-keyn
ii. aineistojen aktivointi ja PCIn kytkentä käyttöön



Mukaantulo 2014

● Voyager-ajurin asetukset:
○ Eri organisaatioilla erilaisia Voyagerin päälle 

rakennettuja virityksiä, joille on pyritty toteuttamaan 
Finnaan vastineet.

○ Kannattaa käyttää Voyagerin varausryhmiä 
(RequestGroup), jos mahdollista.

○ Toiminnot konfiguroitavissa organisaatiokohtaisesti.
i. KK tekee lähetettyjen tietojen perusteella (Uusi teknisempi kysely)
ii. Voyager asetukset periytetään jokaiseen näkymään. Varauksen 

tulee toimia kansallisessa näkymässä samoin kuin omissa 
paikallisissa näkymissä.

○ Konfiguroitavat asetukset

https://www.kiwi.fi/display/finna/Voyager-ajurin+asetukset
https://www.kiwi.fi/display/finna/Voyager-ajurin+asetukset


● Tulevat koulutukset:
○ Käydään läpi Hallintaliittymä ja uuden näkymän 

kehittämisessä eteen tulevia kysymyksiä
○ Tarkoitettu ennen kaikkea näkymien kehittäjille, 

vähemmän kirjastonjohtajille
○ Koulutuksen kanssa samalla viikolla järjestetään 

kaksipäiväinen MetaLib/SFX/PCI-koulutus (Nelli-
toimisto)

○ Vallilassa, huhti-toukokuu 2014

Mukaantulo 2014



● Oman näkymän kehitys
○ näkymän asetukset: aineistot, ulkoasu jne.
○ näkymän julkaisu

i. Oletusnäkymä: <organisaatio>.finna.fi, 
ii. Muut <organisaatio>.finna.fi/<näkymä>

○ Mahdollisten erikoisempien muutosten ylläpito

esimerkkejä: 
masto.finna.fi 
jyu.finna.fi
kansalliskirjasto.finna.fi

Mukaantulo 2014



Kehitys

● Viestintä
○ suunnitteilla oleva asiakasyhteisökanava
○ palvelupostiosoite: finna-posti@helsinki.fi
○ ensisijaisesti käytetään tulevaa kanavaa, koska sitä 

kautta kysymykset ja vastaukset näkyvät kaikille
● Ohjelmistokehitys

○ sprintit
○ versiolokit: (kaikki koodimuutokset GitHubissa)
○ tilannekatsaukset: kdk-asiakasliittyma@helsinki.fi
○ http://finna-dev-fe.csc.fi/edge/

mailto:finna-posti@helsinki.fi
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=11505769
https://github.com/KDK-Alli/NDL-VuFind/commits/master
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=11505769
http://finna-dev-fe.csc.fi/edge/
http://finna-dev-fe.csc.fi/edge/


Näkymien räätälöinnit ja ylläpito

● Tavoite: näkymien toimivuus 
versiopäivitysten yhteydessä

● Hallintaliittymä: 
a. Aineistot ja perusasetukset (graafinen käyttöliittymä)

■ KK vastaa näkymän ylläpidosta
b. Ohjelmakoodin ja ulkoasun muokkaus 

(tiedostonhallinta)
■ tiedostoja, joita voi muokata huoletta
■ tiedostoja, joita muokattaessa ylläpitovastuu 

siirtyy muokkaajalle

https://www.kiwi.fi/display/finna/8.+Tiedostonhallinta


Tulossa pian

● Oman tilin käyttöliittymän parannukset
● Aikarajaukset

○ Vuosi ja Julkaisuvuosi eri fasetteihin
○ Uutta Finnassa -rajain

● Paikallisen indeksin ja ulkoisten indeksien 
yhteistoiminta: 
○ toiminnallisuuksien jatkokehittäminen: käyttöliittymä, 

kokotekstisaatavuuden luotettavuus
● Ohjeistus paikallisiin muokkauksiin: 

○ README-tiedostoja muutosten helpottamiseksi
○ Varoitus ei-suositeltavien tiedostojen muokkauksessa



Tulossa 2014

● Ohjeistus relevanssin säätämiselle
● Avoin rajapinta Finnan hakuindeksiin
● Organisaation oma sivu (yhteystiedot, 

sijainnit yms.)
● Palvelupistehaku, haku valitun toimipisteen 

aineistoihin
● Saumaton siirtymä VuFind 2 –alustalle: KK 

siirtää vanhat näkymät uudelle alustalle



LAMKn käytettävyystutkimus 
(suunnitelmissa)

● Opinnäytetyö (liiketalous): 
opiskelija/opiskelijatiimi

● Testiryhmä: opiskelijat, tutkijat
● Testattavaa:

○ Tiedonhaku useista indekseistä (paikallinen, PCI, 
MetaLib): kurssikirjat, opinnäytteet jne

○ Kirjastotoiminnallisuudet
● Valmistellaan tehtävät yhdessä (KK:n 

käytettävyyssuunnittelija Aleksi, Teemu)

● Muiden tarpeet? Käytettävyyteen liittyviä 
kursseja, joissa Finna aiheena?



YO-kirjastojen kokouksesta

● Yhteistyö näkymien kehityksessä
● JYU:n toteuttamia omia ominaisuuksia

○ Google Analytics, saatavuustietojen järjestely, QR-
koodi saatavuustiedoissa, 

○ Pitkien hakulausekkeen käsittely (tarve lokien 
pohjalta)

○ Kontekstiohjeet (lisätty NDL-teemaan)
● Hallintaliittymä: 

○ Muutosloki
○ Tiedoston linkitys ulkoiseen versionhallintaan
○ Muiden näkymien tiedostojen tarkastelu

http://finna-dev-fe.csc.fi/edge/

