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SAMK Finna ja kuvailutyö, joitakin huomioita ja esimerkkejä 

 

• Finnassa bib-tietueen luetteloinnissa pieni viive verrattuna Voyageriin. Jos haluaa 
välittömästi luetteloituaan tarkistaa, miltä tietue ja esim. e-kirjan linkki näyttävät 
tietokannassa, ne näkyvät WebVoyágessa heti, mutta Finnassa vasta pienen viiveen 
jälkeen - käytännössä tiedot päivittyvät puolen tunnin välein tasalta ja puolelta. Aiemmin 
päivittyivät vain kerran päivässä eli parannusta on tapahtunut. Tällä hetkellä ei taida olla 
suunnitelmissa nopeuttaa tätä. Se on kuitenkin mietinnässä, kunhan palvelimen 
suorituskyky ensin nähdään oikeasti. Tässä on kyse metadatan haravoinnista Voyagerista 
Finnaan. 

• Theseuksessa olevat SAMKin opinnäytetyöt on haravoitu SAMKin Finnaan suoraan 
Theseuksesta. Aiemmin ne oli luetteloitu Voyageriin erikseen, mutta ennen Finnan 
käyttöönottoa ne poistettiin Voyagerista, jotta ne eivät näkyisi tuplina Finnan 
hakutuloksissa. Demoesimerkki: projektit -> opinnäytetyöt -> rajaus: verkossa saatavilla 

• e-kirjojen näkyminen ja linkit: Dawsonin e-kirjat luetteloitu Finnaan, joko omina bibeinään tai 
jos kirja on myös painettuna, e-kirjan linkki on sijaintitietueen 856-kentässä. Sama tietenkin 
koskee mm. Talentumin verkkokirjahyllyn teoksia. Jos kyseessä on open access -teos, 
linkki on bib-tietueen 856-kentässä. Demoesimerkit: dawsonera ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 

• e-aineistoja (Open access -julkaisut) on mielestämme hyvä luetteloida Melindaan, esim. 
opiskelijoiden tarvitsemat oppimateriaalit (vrt. Melinda-työpajassa kuultu mielipide: 
Melindaan vain painettua aineistoa) 

• SAMKin julkaisurekisterin poisto Voyagerista/Tyrnistä ennen Finnaa, koska tuli 
valtakunnallinen Juuli-palvelu. Julkaisurekisterin poiston taustalla oli sekin, että asiakkaat 
kokivat julkaisurekisterin tietueiden näkymisen hämäävänä. Nyt ollaan suunnittelemassa 
vähän erilaista ratkaisua julkaisurekisterin tietueisiin, käytetään e-lomaketta ja XML:ää 
hyväksi ja tuohon periaatteessa saadaan vielä kahteen suuntaa Theseus-linkityskin. 

• Finnan uutuusluettelossa/uutuuskarusellissa (Finnan viimeisimmät tietueet -fasetti) pieni 
puute ennakkotietueiden suhteen. Jos on vienyt ennakkotietueen Finnaan jo esim. yli 3 kk 
sitten, teos ei tule Finnan uutuusluetteloon/uutuuskaruselliin, kun nide luetteloidaan ja teos 
reaalisesti tulee saataville, vaikka asiakkaiden kannalta se olisi parasta nähdä uutuuksissa 
silloin. Uutuuksien selailuhaku kärsii siis osin. Uutuusluettelo on SAMKissa toteutettu 
monista muista poikkeavasti – esim. Lahden AMK käyttää sitä samaa mikä SAMKissakin oli 
Voyager-aikana. Meillä on niin paljon vähemmän ylläpitoa, että pitäydymme mielellämme 
nykyisessä tavassamme, siinä on kuitenkin muitakin etuja. 

• lehtiniteiden näkyminen Finnassa eri logiikalla kuin Voyagerissa. Nidetietojen ongelma voi 
johtua myös Voyagerin rajapinnan puutteista, sitä ei välttämättä voi korjata Finnan puolelta. 
Finnassa on paljon globaaleja asetuksia, kaikkea haluamaamme ei millään voida toteuttaa. 
Demoesimerkki: Tutkiva hoitotyö, Finnassa https://samk.finna.fi/Record/tyrni.49763 vrt. 
Tyrnissä http://tyrni.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=49763  

• Voyagerissa niteiden kokonaismäärä näkyy, Finnassa ei (isojen kurssikirjamäärien 
hahmottamisessa tämä juttu on Finnassa hieman huonompi), demoesimerkki: Effectual 
entrepreneurship (2011), Finnassa https://samk.finna.fi/Record/tyrni.110265 vrt. Tyrnissä 
http://tyrni.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=110265  

• Niteiden tilan näkymisessä pieniä eroja Finnan ja Voyagerin välillä, demoesimerkki: 
Lääkehoidon käsikirja -> Finna näyttää niteen olevan myöhässä (eräpäivä ollut 26.5.2014!) 
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https://samk.finna.fi/Record/tyrni.117184 , Voyager näyttää sen kadonneeksi 
http://tyrni.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=117184  

• ”takakansiteksti” kirjan tietojen alussa <- tulee Kansalliskirjastosta, eikä sen sisältöön voi 
vaikuttaa (jos sen poistamista pyytää, se poistuu kaikista tietojärjestelmistä). 
Demoesimerkki: Yhdessä innovoimaan: osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtaminen 
sosiaali- ja terveysalan muutoksessa : Osuva-tutkimushankkeen loppuraportti (2015) 
https://samk.finna.fi/Record/tyrni.122644  

• Finna kokonaisuutena erittäin hyvä (muttei täydellinen ) 
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