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1. Määrittelyt 

 

1.1 Johdanto ja tausta 

Tämä projektisuunnitelma esittelee Finna-asiakasliittymän käyttöön ottamiseen 

tähtäävän projektin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kirjaston asiakkaita 

palvelevien hakuliittymien korvaajaksi. Projektissa on tarkoitus ottaa käyttöön 

Finna-asiakasliittymä siten, että normaalille tieto- ja kirjastopalvelujen toiminnalle 

aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriöitä projektin aikana. Käyttöön otettava 

asiakasliittymä korvaa ja kokoaa yhteen vanhat, osittain jo vanhentuneet 

asiakasliittymät. Olemassa olevat asiakasliittymät jatkavat kuitenkin uuden 

asiakasliittymän rinnalla toimintaansa ennalta määräämättömän ajan. Projektin 

asetusvaiheessa on oletuksellisesti määritetty, että ohjelmamoduulien tulevat 

asiantuntija koulutetaan projektin aikana vain uuden asiakasliittymän 

hallintatyökalujen ja hakuliittymän toimintoihin. Varsinainen ammattitaitoa edistävä 

koulutus on koulutuskonsernissa järjestetty muita kanavia hyödyntäen. 

Finna-asiakasliittymä on KDK (kansallinen digitaalinen kirjasto) -projektissa 

kehitetty tiedonhaun portaali kirjastoille, museoille ja arkistoille.  Se mahdollistaa 

eritasoisia asiakasliittymiä eri muistiorganisaatioille. Maaliskuussa 2013 on 

katsottavissa kansallinen liittymä, www.finna.fi, jossa on mukana kaikki aineistot 1. 

pilottivaiheen kirjastoista, museoista sekä arkistoista. Samoin toteutettuna on 

organisaatioiden omia liittymiä, joista korkeakoulukirjastoja kiinnostaa eniten 

Jyväskylän yliopiston liittymä https://jyu.finna.fi/. Lisäksi on tulossa sektorikohtaiset 

liittymät. Periaatteessa jäsenorganisaatioilla on mahdollista tehdä useampia 

hakuliittymiä omaan käyttöönsä. 

Kuvassa 1 on esitetty Finna-arkkitehtuuri. Tärkeimpinä osina kirjastojen kannalta 

ovat Vufind sekä Admin-paneeli. VuFind on Villanovan yliopiston kehittämä 

asiakasliittymä, alun perin tarkoitettu korvaamaan Voyagerin asiakasliittymä. 

Ensimmäinen versio on julkaistu 2010 ja sitä ennen se on ollut saatavilla Beta-



 

 

versiona. VuFind tarjoa Googlemaisen käyttöliittymän mahdollistaen joustavuutta 

hakujen suorittamiseen. Vaikka se on kehitetty ensisijaisesti hakemaan kirjaston 

aineistotietokantoja, sitä voidaan käyttää myös mm. lehtien ja e-aineistojen 

hakemiseen. Hakuja voidaan tarkentaa facettien avulla tai selaushaulla. Finna 

hyödyntää Solr-hakumoottoria. Solr on avoimen lähdekoodin tuote. Solr on 

tehokas ja skaalautuva hakumoottori, joka hyödyntää mm. kokotekstihakua, lähes 

reaaliaikaista indeksointia ja osumien korostusta. Admin-paneeli on se osa 

kokonaisuutta, josta ylläpitäjät voivat määrittää mm. mitä tietokantoja käytetään 

omassa liittymässä, Metalibin pikahakuryhmiä, käytettävät facetit jne. Metalib-

monihakuja nopeuttamaan Kansalliskirjasto on hankkinut Primo Central Index -

palvelun. PCI sisältää miljoonia tieteellisiä artikkeliviitteitä. Näiden aineistojen 

valintaan paneudutaan kevään 2013 aikana, jolloin kartoitetaan PHKK:n 

aineistojen löytyminen PCI:stä. 

 

. 

Kuva 1: Finna-arkkitehtuuri (Lähde Kansalliskirjasto) 



 

 

1.2 Projektin tavoitteet 

Tässä projektissa on tavoitteena tuotantokelpoisen Finna-asiakasliittymä 

käyttöönotto vuoden 2013 elokuuhun mennessä. Lisäksi projektissa on 

tavoitteena kouluttaa asiantuntijat käyttämään asiakasliittymää alusta alkaen 

mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Tässä hyödynnetään KDK-

projektin ensimmäisen pilottiaallon kokemuksia sekä aikaisempia järjestelmien 

käyttöönottoprojekteja, joista kerätyt kokemukset ja yleisimmät ongelman 

käsittelyn metodit tulee koulutettavan henkilökunnan tietoon. Lisäksi Tieto- ja 

kirjastopalvelujen henkilökunnalle järjestetään koulutuksia tukitoimintojen 

mahdollistamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.  

Tieto- ja kirjastopalvelujen osalta muutos on esitetty Kuvassa 2. 

Taustajärjestelmät jäävät ensi vaiheessa toimintaan kuten aikaisemminkin. 

Voyager-järjestelmässä käytössä ovat kirjaston perustoiminnot, asiakasrekisteri 

sekä bibliografisen aineiston kirjanpito muilta osin kuin Melinda-yhteisluettelossa 

ylläpidettävät tietueet. Metalib-järjestelmä jää myös e-aineiston osalta 

taustajärjestelmäksi. Näihin liittyvät asiakasliittymät, Masto sekä Nelliportaali, on 

kuitenkin tarkoitus korvata Finnalla. Tomcat -OPAC on Voyagerin asiakasliittymä, 

PHKK:ssa käytössä masto.amkit.fi sekä mobiililiittymä m.masto.amkit.fi. Mastossa 

asiakas on voinut tehdä aineistohakuja, aineistopyyntöjä sekä hoitaa 

asiakkuuttaan lainojen osalta. Nelliportaali on e-aineistoportaali, jossa asiakkaat 

ovat voineet tehdä aineistohakuja sekä soveltuvin osin käyttää aineistoa myös 

konsernin fyysisen verkon ulkopuolelta. Lisäksi opinnäytetöiden portaali, Theseus 

voidaan integroida Finnaan. Samaan aikaan tapahtuva Melindaan siirtyminen on 

huomioitu aineistosiivousten osalta, muuten Melinda on linjattu luetteloijien 

työkaluksi ja etenee erillisen projektin mukaisesti. 



 

 

 

Kuva 2: Finnan aiheuttamat muutokset Tieto- ja kirjastopalveluissa 

 

Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa ei ole käytössä portaalia, joka mahdollistaisi 

kaikille opiskelijoille tasavertaisen etäkäyttömahdollisuuden konsernin sisäiseen 

tietoverkkoon (Lähde: Tietohallinto).  Finnassa e-aineistojen etäkäyttö toteutetaan 

samoilla periaatteilla kuin Nelliportaalissakin. Asiakkaat tunnistetaan omaan 

organisaatioon kuuluvaksi Haka-luottamusverkoston avulla Shibboleth-

kirjautumisella. Varsinainen etäkäyttö mahdollistetaan Ezprozy-palvelimella 

(aineistot.phkk.fi). Tämä jättää etäkäytön ulkopuolelle 2. asteen opiskelijat. 

Tämän asiakasryhmän tarpeita varten kehitetään tarvittaessa vaihtoehtoinen 

etäkäyttömahdollisuus TIKIn verkkosivujen aineistosivun välityksellä ja erillisellä 

prozyllä, jossa AD-kirjautuminen. Toistaiseksi 2. asteen opetuksessa etäkäytön 

tarve on melko vähäinen. 

 

 

 



 

 

 

1.3 Rajaus ja liittymät 

Tässä projektisuunnitelmassa on oletettu projektin valmistelevien toimintojen 

tapahtuneen viimeistään vuoden 2012 aikana. Tällaisia valmisteluja on mm. 

teknisten rajapintojen määrittely ja toteutus sekä käyttöönottoprojektin 

taloudellinen suunnittelu. Kevään 2013 aikana, Voyager-järjestelmän tietokantaa 

on siivottu tarpeettomista tietueista sekä korjattu mahdollisia bibliografisen datan 

marc21-formaatista poikkeavia tietoja. Kansalliskirjasto on määritellyt 

asiakasorganisaation tehtäväksi kiinnittää tarvittava määrä henkilöresursseja 

järjestelmän käyttöönottoon, ylläpitoon sekä koulutukseen. Lisäksi mm. sisältöjen 

hallinta ja palvelujen suunnittelu on huomioitava asiakasorganisaation toimesta. 

Finna-asiakasliittymän toiminnallinen ja tekninen vaatimusmäärittely noudattelee 

2009 Kansalliskirjastossa tehtyä määrittelyä. Määrittely on nähtävissä KDK-

projektin sivulla osoitteessa 

http://www.kdk2011.fi/images/stories/NDL_Public_Interface_Functional_and_Tech

nical_Requirements_Specification_form_lopullinen.xls 

Asiakasliittymässä on toteutettu ensi vaiheessa sellaiset kriittisimmät 

toiminnallisuudet, jotka ovat käyttöönottovaiheessa määritetty välttämättömiksi 

toiminnallisuuden kannalta. Myös muita ominaisuuksia on toteutettu jo beta-

vaiheessa, mutta vähemmän kriittiset ominaisuudet (esim. verkkomaksaminen) 

toteutuvat myöhemmin. 

Kansalliskirjaston asiakasliittymä-toimintayksikkö (ALLI) kehittää Finna-

asiakasliittymää sekä ylläpitää Nelliportaalia. Nelliportaali on tarkoitus integroida 

osaksi Finnaa. E-aineistojen osalta hauissa hyödynnetään Primo Central Index 

(PCI) keskitettyä indeksiä. Aineistojen vertailu PHKK:ssa käytössä olevien 

aineistotietokantojen ja PCI:n aineistojen välillä tehdään kevään 2013 aikana. Tätä 

tietoa hyödynnetään mm. informaatiolukutaidon koulutuksissa. Hakuliittymä on 

toteutettu VuFind-käyttöliittymällä, joka on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote. 

Sen kehitystyötä koordinoi Villanovan ylipisto. Suomessa kehitystyötä koordinoi 



 

 

Kansalliskirjasto. Kehittämistä on tarkoitus jatkaa yhteistyössä 

asiakasorganisaatioiden kanssa. 2. pilottiaallon kehittäjätapaamisia on tarkoitus 

järjestää joka toinen kuukausi, alkaen kesäkuusta 2013. Finna-asiakasliittymän 

kehitystä voi seurata osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/finna/Etusivu.  

Tieto- ja kirjastopalvelujen käyttöönottoprojektissa on linjattu, että edellä 

mainittujen määrittelyjen voidaan nähdä vastaavan käyttötarpeita riittävän hyvin, 

jotta vanhat asiakasliittymät voidaan korvata Finnalla. Siksi tästä projektista ei ole 

tarkoitus tehdä kehitysprojektia. Finnan kehityksen edistyessä ominaisuuksiin 

kuitenkin pyritään vaikuttamaan osallistumalla kansalliseen toimintaan sekä 

olemalla aktiivisesti mukana kehitystarpeita määriteltäessä. Finna perustuu 

avoimeen lähdekoodiin, joka on vapaasti saatavilla. Lisäksi Finnan indeksiin 

ladattava metatieto on tarkoitus olla avoimesti saatavilla CC0 1.0 Universal Public 

Domain Dedication (CC0) -ehtojen mukaisesti. Tämä mahdollistaa 

asiakaslähtöisiin innovaatioihin perustuvat kehitystoiminnan mm. tekniikan 

laitoksen sekä liiketalouden laitoksen opettajien ja opiskelijoiden kanssa. 

Kehitystoimintaa on mahdollista integroida opiskeluun. 

 

 

2. Organisaatio 

 

2.1 Projektiryhmä 

Oletus: Projektipäällikköä ei resursoida erikseen, henkilömäärittelyt tarkennetaan 

myöhemmin kun ovat tarkentuneet. 22.3.2013 tilanteessa projektiin on roolitettu 

Voyager-asiantuntija, joka myös toimii myöhemmin Finna pääkäyttäjänä sekä 

käyttöönottoprojektin projektipäällikkönä. Lisäksi mm. käyttäjien autentikointi ja 

Ezproxy-määritykset kuuluvat tähän kokonaisuuteen. Voyager sisältöasiantuntija 

on resursoitu aineiston sisältöjen asiantuntijana. Alkuvuodesta 2013 



 

 

sisältöasiantuntija on ollut vastuullisena aineiston siivouksesta Voyager-

aineistoluettelossa. Tässä on hyödynnetty synergiaetuja Melinda-projektin 

kanssa. Nelli-asiantuntija vastaa Metalib-aineistojen näkyvyydestä Finnassa. 

Muun muassa Metalib-hakuryhmien määrittely ja etäkäyttömääritykset kuuluvat 

tähän roolitukseen. Viimeisinä lisäyksinä projektiryhmään on lisätty resurssit 

informaatiolukutaidon ja viestinnän näkökulmasta. Prosenttiosuudet ovat suuntaa 

antavia. 

  

  

Taulukko 1: projektiryhmän roolit 

Resource Name Type Material Label Initials Max. Units 

Kansalliskirjasto Work 
 

KK 100% 

Voyager+Finna 

pääkäyttäjä 
Work 

 
PF 40% 

Voyager 

sisältöasiantuntija 
Work 

 
PO 10% 

Nelli-asiantuntija Work 
 

ML 20% 

Informaatiolukutaito Work 
 

JP 10% 

Viestintä Work 
 

Viesti 10% 

 

Ryhmä:  

- Pertti Föhr 

- Pirkko Onnela 

- Markku Laitinen 

- Jukka Pitkänen 

- Anita Segerstedt 

- Harri Valkeinen. 

 



 

 

 

 

 

2.2 Johtoryhmä 

Projektin johtoryhmänä toimii Tieto- ja kirjastopalvelujen johtoryhmä. Projektin 

johtoryhmän tehtävä on koordinoida projektin etenemistä ja tarvittaessa esittää 

korjaavia toimenpiteitä projektin organisaatiolle. Johtoryhmä kokoontuu noin 

kahden viikon välein, varsinaisen käyttöönottovaiheen aikana tarvittaessa 

useamminkin. Tapaamisissa seurataan raportoinnin työvälineitä hyväksi käyttäen 

projektin etenemistä. Raportoinnista vastaa projektipäällikkö tai Nelli-asiantuntija 

ja tarvittaessa varataan mukaan kokouksiin osa-alueiden asiantuntijoita. 

 

 

2.3 Yhteyshenkilöt 

Projektin sisäisinä yhteyshenkilöinä Tieto- ja kirjastopalveluissa toimivat 

projektiryhmän jäsenet ja keskustelun toivotaan olevan jatkuvaa, avointa, 

läpinäkyvää ja jopa suotavaa. Ulkoisena yhdyshenkilönä TIKIn ulkopuolelle 

toimii ensisijaisesti projektipäällikkö. Kansalliskirjastossa kirjastosektorin 

yhdyshenkilöksi on nimetty Markku Heinäsenaho 

(markku.heinasenaho@helsinki.fi) , mutta suositeltavinta on käyttää yleistä 

osoitetta finna-posti@helsinki.fi 

 

 

3. Toteutussuunnitelma 

3.1 Ositus ja toteutusvaiheet 



 

 

Asiakasliittymän käyttöönottoprojekti jaetaan selkeisiin osiin. Erillisinä iteraatioina 

projektissa käsitellään aineistojen määrittely, käyttöliittymän ja sisällönhallinnan 

räätälöinti, testaus sekä koulutukset. Pääotsikkotasojen alle sisällytetään 

useampia aikataulutettavia vaiheita joilla on vaikutusta toisiinsa. Muutenkin 

koulutusvaihetta lukuunottamatta iteraatiot vaikuttavat seuraavien vaiheiden 

aloittamisen aikatauluun. Projektisuunnitelmassa on määritetty vain tietty 

aikaikkuna jonka aikana voidaan olettaa tietyn toiminnon toteutuvan. Oletus 

kuitenkin on, että aineiston valinta ja käyttöliittymä ovat melko pian valmiit pian 

sen jälkeen, kun konsortiosopimus on allekirjoitettu. Kriittisin osa tässä projektissa 

on Finna-asiakasliittymän omaksuminen osaksi TIKIn järjestelmäarkkitehtuuria. 

Koulutuksia ja tietoiskuja henkilökunnalle pyritään järjestämään aina TIKI-tiimin 

kokouksissa, joissa on suurin osa TIKIläisistä läsnä samassa tilassa. Koulutusta 

tapahtuu myös tiimien omissa kokouksissa. Tietystä kokonaisuudesta voidaan 

järjestää erillisiä, tietoiskumaisia koulutustapahtumia. Tällaisia voidaan järjestää 

mm. tiedonhaun koulutuksen näkökulmasta. Koulutusten suunnittelussa ja 

toteutuksessa hyödynnetään TIKIn koulutusvastaavien osaamista. 

 

Finnan käyttöönotto voidaan toteuttaa vaiheittain niin, että syksyllä 2013 

aloittaville opiskelijoille voidaan aloittaa koulutukset jo syksyn 2013 aikana. 

Samalla aloitetaan Beta-version mainostus niissä paikoissa TIKIn verkkosivustoja, 

jossa tällä hetkellä on linkit Mastoon ja Nelliportaaliin. Samoin Mastoon ja Nelliin 

laitetaan näkyvät linkit uuteen asiakasliittymään. Lukuvuoden 2013-2014 aikana 

painotusta nostetaan koko ajan uuden asiakasliittymän suuntaan. Vanhojen 

asiakasliittymien käyttöä seurataan kuukausittain. Kun käytön todetaan olevan 

riittävän vähäistä, voidaan liikenne ohjata kokonaan uuteen liittymään. 

 

 

3.2 Aikataulut 

Projektia asetettaessa asiakasliittymän käyttöönoton takaraja on asetettu niin, että 

tuotantokäyttö pääsee alkamaan elokuun 2013 ensimmäisenä arkipäivänä.  



 

 

Projektipäällikön tehtävänä on seurata projektin etenemistä ja tarvittaessa ottaa 

aikataulun tarkennukset ja uudelleen resursoinnit johtoryhmän käsittelyyn. 

Käyttöönoton valmistelu aloitetaan jo vuoden 2012 aikana alustavien kartoitusten 

muodossa yhteistyössä Kansalliskirjaston Alli-toimiston kanssa. Aikatauluja ja 

suunnitelmia tarkennetaan kevään 2013 aikana sitä mukaa, kun asiaan 

vaikuttavat tekijät on saatu tietoon.  

 

Projektin aikana Finnan ylläpitäjille järjestettävän koulutuksen toimittaa 

Kansalliskirjasto. Ammattikorkeakoulukirjastoille on varattu koulutuspäiväksi 

26.4.2013. Koulutuksiin osallistuvat projektissa määritettävä Finnaa ylläpitävä 

henkilöstö, sekä mahdollisesti myös varsinaisten asiantuntijoiden varahenkilöinä 

toimivat resurssit. TIKIn sisäisiin koulutuksiin varattava aikaikkuna on 

projektisuunnitelmassa pitkä, mutta koulutuksia on tarkoitus järjestää tiimien 

aikataulujen mukaan ja tarvittaessa pienemmissä ryhmissä käyttöönoton 

aikataulujen mukaisesti. Vaiheistamisella pyritään helpottamaan henkilöstön 

työvuorojen mukainen mahdollisuus osallistua tarvittaviin koulutuksiin. Tällä 

mahdollistetaan Finnan omaksuminen oman henkilöstön piirissä. 

 

Käyttöliittymän grafiikan suunnittelussa voidaan hyödyntää Alli-toimistossa tehtyä 

organisaatioliittymän pohjaa. Vaihtoehtoisia versioita on tällä hetkellä Jyväskylän 

yliopiston pilotissa oleva pelkistetympi versio ja Finnan kansallisessa liittymässä 

oleva laajennettu versio. Korkeakoulujen kirjastoyhteistyötä voidaan myös 

hyödyntää. Toisessa kirjastossa kehitettyä ideaa voidaan hyödyntää tarvittaessa 

laajemminkin. Kansalliskirjasto on kehittänyt myös graafista hallintatyökalua 

käyttöliittymän räätälöintiin ja fasettien hallintaan. 

 

Asiakasliittymän testausta on tarkoitus suorittaa läpi asiakasliittymän 

käyttöönottoprojektin ajan. Kuitenkin suuremmalle testaukselle valitaan enemmän 

aikaa loppukevään 2013 aikana. Tässä testissä käydään läpi toimintoja 

loppukäyttäjän näkökulmasta tiettyjä ennalta määritettyjä tehtäväkokonaisuuksia 

noudattaen. Esimerkiksi lainojen hallinta, aineistopyynnöt, e-aineistojen 



 

 

avaaminen jne. Evaluointitestauksen suunnitelma on esitelty tämän 

projektisuunnitelman liitteenä. 

 

 

 

Taulukko 1: projektin aikajana 

 
 

 

3.3 Tehtäväluettelo 

Tehtäväluettelossa on esitelty jokaisen iteraation sisäinen jaottelu. Projektiin 

käytettävien henkilöresurssien tuntimäärän arviota käytetään arvioitaessa 

henkilöiden käytettävyyttä muissa työkohteissa sekä jossain määrin 

kuormituksen seuraamiseen. Projektin oletus on, että projektin henkilökunnalle 

ei muodostu normaalin työajan ylityksiä. Projektin asettamisessa on myös 

oletettu, että henkilöresurssien osalta varsinaisten henkilölle kuuluvien 

työtehtävien katsotaan olevan priorisoitu muihin toimintoihin nähden. PHKK:n 



 

 

Tieto- ja kirjastopalveluissa on käynnissä samanaikaisesti myös aineistojen 

siirtoja tietokeskusten välillä. 

 

Taulukko 2: Resurssit vaiheittain. 

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names 

Aloitustilaisuus 2. 

pilottiaallolle 
0 days 

Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13   

Konsortiosopimus 
     

Aineistot 24 days 
Tue 

5.3.13 

Fri 

5.4.13   

   Aineistojen valinta 0 days 
Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  

Nelli-

asiantuntija[0%];Kansalliskirjasto[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%];Voyager sisältöasiantuntija[0%] 

   Aineistojen aktivointi 0 days 
Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  

Voyager+Finna pääkäyttäjä[0%];Nelli-

asiantuntija[0%] 

   Aineistojen indeksointi 24 days 
Tue 

5.3.13 

Fri 

5.4.13   

      Loppukäyttäjien 

kartoitus 
0 days 

Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  

Informaatiolukutaito[0%];Kansalliskirjasto[0%];Nelli-

asiantuntija[0%];Viestintä[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

      Formaattien kartoitus 0 days 
Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  

Nelli-asiantuntija[0%];Kansalliskirjasto[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

      Aineistojen kartoitus 0 days 
Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  

Nelli-asiantuntija[0%];Kansalliskirjasto[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

      Deduplikointi 0 days 
Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  

Nelli-asiantuntija[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 



 

 

      Osakohteiden 

tarkastelu 
0 days 

Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  

Nelli-

asiantuntija[0%];Informaatiolukutaito[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

   Aineistojen haravointi 0 days 
Tue 

5.3.13 

Tue 

5.3.13  
Kansalliskirjasto[0%];Voyager+Finna pääkäyttäjä[0%] 

Käyttöliittymän 

räätälöinti 
2 days 

Fri 

26.4.13 

Mon 

29.4.13   

   Koulutus 0 days 
Fri 

26.4.13 

Fri 

26.4.13  

Nelli-asiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

   Suunnittelu ja toteutus 0 days 
Fri 

26.4.13 

Fri 

26.4.13  

Nelli-asiantuntija[0%];Viestintä[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

Sisällönhallintajärjestelmä 63 days 
Mon 

1.4.13 

Wed 

26.6.13   

   Koulutus 0 days 
Tue 

16.4.13 

Tue 

16.4.13  
Kansalliskirjasto[0%] 

   Käyttöönotto 0 days 
Tue 

16.4.13 

Tue 

16.4.13  
Kansalliskirjasto[0%] 

   Käyttö 0 days 
Tue 

16.4.13 

Tue 

16.4.13  

Informaatiolukutaito[0%];Kansalliskirjasto[0%];Nelli-

asiantuntija[0%];Viestintä[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

   Ylläpito 0 days 
Tue 

16.4.13 

Tue 

16.4.13  

Kansalliskirjasto[0%];Nelli-

asiantuntija[0%];Voyager+Finna pääkäyttäjä[0%] 

   Fasettien valinta ja 

määritys 
0 days 

Tue 

16.4.13 

Tue 

16.4.13  

Informaatiolukutaito[0%];Nelli-

asiantuntija[0%];Viestintä[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

Testaus 45 days 
Wed 

1.5.13 

Tue 

2.7.13   



 

 

   Testaaminen 0 days 
Wed 

1.5.13 

Wed 

1.5.13  

Kansalliskirjasto[0%];Informaatiolukutaito[0%];Nelli-

asiantuntija[0%];Viestintä[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

   Raportointi 0 days 
Wed 

1.5.13 

Wed 

1.5.13  

Nelli-asiantuntija[0%];Viestintä[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

Paikallinen koulutus ja 

ohjeistus 
54 days 

Tue 

16.4.13 

Fri 

28.6.13   

   TIKI -tiimit 0 days 
Tue 

16.4.13 

Tue 

16.4.13  

Informaatiolukutaito[0%];Nelli-

asiantuntija[0%];Viestintä[0%];Voyager 

sisältöasiantuntija[0%];Voyager+Finna 

pääkäyttäjä[0%] 

   Paikallinen koulutus 0 days 
Tue 

16.4.13 

Tue 

16.4.13   

Paikallinen kehittäminen 
     

Yhteinen kehittäminen ja 

yhteistyökokoukset 
0 days 

Wed 

2.1.13 

Wed 

2.1.13   

 

 

 

 

3.4 Resurssisuunnitelma 

Asiakasliittymän käyttöönottoprojektiin on linjattu henkilöresursseista, että ylitöitä 

ei normaalioloissa muodostu. Toisaalta projektiin kiinnitetyt henkilöt voivat 

pääsääntöisesti osallistua normaalien työtehtäviensä vaatimiin töihin 

käyttöönottoprojektin ollessa toissijainen toiminto. Ylityön mahdollisuus on jätetty 

mahdollisesti realisoituvien riskien aiheuttamien aikataulullisten syiden vuoksi. 

Mikäli tarve vaatii, voidaan projektiin kiinnitettyjä henkilöresursseja käyttää ylityön 

muodossa ottamaan kiinni aikataulua niin, että seuraava vaihe pääsisi alkamaan 



 

 

ajoissa. Tässä tietenkin noudatetaan työaikalainsäädäntöä ja 

kokonaistuntikertymää seuraa projektipäällikkö ja resurssin esimies tarvittaessa. 

 

Koska projektiin liittyy vielä tässä vaiheessa (kevät 2013) jonkin verran 

epävarmuustekijöitä, varsinaisia henkilöresursseja ei kiinnitetä tiukasti 

suunnitelmaan. Suunnitelman hahmottelussa käytetään rooleja. Varsinaisesti 

projektissa ei tehdä tuntikirjanpitoa kuin mahdollisissa poikkeustilanteissa.   

Kansalliskirjastosta tähän käyttöönottoprojektiin kiinnitettävien henkilöiden 

resursoinnista vastaa Kansalliskirjasto. Projektipäällikkö toimii yhdyshenkilönä 

Kansalliskirjaston, samoin kuin muiden sidosryhmien, suuntaan 

koordinoidessaan aikatauluja ja toimintoja. 

 

Taulukko 3: tehtävät resursseittain. 

Resource Name Group 
Max. 

Units 
Peak Std. Rate Ovt. Rate Cost Work 

Voyager+Finna pääkäyttäjä 
 

40% 0% 0,00 €/hr 0,00 €/hr 0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen valinta 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen aktivointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Loppukäyttäjien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Formaattien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Deduplikointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Osakohteiden tarkastelu 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen haravointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Koulutus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Suunnittelu ja toteutus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Käyttö 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Ylläpito 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Fasettien valinta ja määritys 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 



 

 

   Testaaminen 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Raportointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   TIKI -tiimit 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

Voyager sisältöasiantuntija 
 

10% 0% 0,00 €/hr 0,00 €/hr 0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen valinta 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Loppukäyttäjien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Formaattien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Deduplikointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Osakohteiden tarkastelu 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Käyttö 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Fasettien valinta ja määritys 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Testaaminen 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   TIKI -tiimit 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

Nelli-asiantuntija 
 

20% 0% 0,00 €/hr 0,00 €/hr 0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen valinta 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen aktivointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Loppukäyttäjien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Formaattien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Aineistojen kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Deduplikointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Osakohteiden tarkastelu 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Koulutus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Suunnittelu ja toteutus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Käyttö 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Ylläpito 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Fasettien valinta ja määritys 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Testaaminen 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Raportointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 



 

 

   TIKI -tiimit 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

Informaatiolukutaito 
 

10% 0% 0,00 €/hr 0,00 €/hr 0,00 € 0 hrs 

   Loppukäyttäjien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Osakohteiden tarkastelu 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Käyttö 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Fasettien valinta ja määritys 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Testaaminen 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   TIKI -tiimit 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

Viestintä 
 

10% 0% 0,00 €/hr 0,00 €/hr 0,00 € 0 hrs 

   Loppukäyttäjien kartoitus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Suunnittelu ja toteutus 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Käyttö 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Fasettien valinta ja määritys 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Testaaminen 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   Raportointi 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

   TIKI -tiimit 
  

0% 
  

0,00 € 0 hrs 

 

 

 

3.5 Riskien kartoitus 

Taulukko 4: riskianalyysi 

  Riskit Syyt riskeihin Mitä tehdään Milloin Vastuuhenkilö 

Aikataulu          

  Suunnittelu ei 

valmistu 

aikataulussa 

Kansalliskirjaston 

toimitusviiveet 
Tarvittaessa siirretään 

projektin alkua  
Viikoittain Projektipäällikkö 

  Asiakasliittymän 

asennusaikataulu 

viivästyy 

Kansalliskirjaston 

toimitusviiveet 
Toimitusaikaseuranta  Viikoittain Projektipäällikkö 



 

 

  Testausaikataulu 

viivästyy 
Käyttöönoton 

vaiheiden 

viivästyminen, 

henkilöstön 

vaihdokset 

Työvaiheiden 

edistymisen raportointi, 

tarvittaessa 

lisäresursointia 

Viikottain Projektipäällikkö 

  Käyttöönotto 

viivästyy 
Edellä mainitut 

plus yllätykset 
Säännöllinen seuranta, 

projektipalaverit 
Viikoittain Projektipäällikkö 

       

        
Resurssit          

  Liian vähän 

resursseja 
Projektia hoidetaan 

varsinaisen työn 

ohella 

osaamisen 

kohdentaminen, 

resurssien tarkoituksen 

mukainen allokointi 

Viikoittain Projektipäällikkö 

  Osaamisen puute Ei aiempaa 

projektikokemusta 
Tutorointi, kokeneet 

avainhenkilöt 
Viikottain Projektipäällikkö 

        
Toimintatavat         

  Suunnitteluvirheet Puutteelliset tiedot Tietojen huolellinen 

keruu, hyvä 

informaationkulku 

Viikottain Projektipäällikkö 

  Asennusvirheet Puutteelliset ohjeet Ohjeiden huolellinen 

laatiminen 
Viikottain Projektipäällikkö 

  Ohjelmistossa 

vika 
Tuotevirhe Tuote tarkastetaan ja 

testataan tarpeeksi 

käyttöönoton 

yhteydessä 

Jatkuvaa Projektipäällikkö, 

projektiryhmä 

  Puutteelliset 

ohjelmiston 

käyttötaidot 

Koulutusta ei olla 

omaksuttu 
Koulutuksen jälkeen 

palautekysely, kuinka 

koulutus vastasi 

tarvetta 

TarvittaessaProjektipäällikkö 

Talous       

  Budjetti ylittyy Yllättävät kulut Säännöllinen budjetin ja 

riskikartoituksen 

seuranta, 

Viikoittain Projektipäällikkö 



 

 

projektipalaverit 

  Ennakoitua 

suurempi 

tuotantotappio 

Pitkittynyt 

käyttöönoton 

aikaikkuna 

Säännöllinen seuranta, 

projektipalaverit, vanhat 

liittymät jatkavat uuden 

rinnalla toistaiseksi 

määräämättömän ajan 

Viikoittain Projektipäällikkö 

 

 

 

 



 

 

LIITE 1: Evaluointitestauksen suunnitelma 
Tarkempi jaottelu löytyy: wiki.lamk.fi -> Finna PHKK:ssa -> Testaussuunnitelma 
 

Nelliportaalin toiminnot 
1. Artikkelin otsikon sanoilla 
2. Haku aiheella e-lehtikokoelmista 
3. Mihin kenttiin haku kohdistuu e-aineistossa 
ja tulosten lajittelu 
4. Kotimaiset (lehtiartikkeli)tietokannat 
5. Monihaku aiheella aihealueen 
kokotekstikokoelmista (full text) 
6. Tulokset ja haun tarkennus 
7. Oma tili ja uutuusvahtin asettaminen 
8. Lehtihaku (löytyykö lehtiä kokotekstisenä) 
9. Kielivalinta, esim. suomenkieliset tutkimusartikkelit 
10. Kokoteksti/abstrakti näkyviin osumiin 
11. Aikarajaus (julkaisuaika) 
12. Aineiston etäkäyttö 
13. kvalitatiivinen/kvantitatiivinen 
14. kokotekstisiä tutkimusartikkeleita 
15. tutkimusartikkelit vertaisarvioiduista lehdistä 
16. katsaukset aiheesta sejase 
17. kokotekstikirjoja aiheesta sejase 
 
Maston toiminnot 
1. Ellibs, Ebrary, Dawsonera, OA 
a. haku+käytettävyys 
2. Kirja tietystä sijainnista nimekkeellä, 
saatavuustiedot, aineistopyynnöt 
3. Lehden saatavuus, collapsed, viimeisin nro. 
4. Musa-aineisto+osakohteet 
5. Tekijä-haku 
6. Henkilöstä kertova teos, asiasana-haku 
7. Hyllyluokka-haku, ISBN/ISSN 
8. Facetti-rajaukset 


