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Finna-päivä 5.5.2015 TAMKissa 

(Kuntokatu, Tampere) 

  

• Aamupäivä klo 9.30-12.15 vietetään auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite 

https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl. Iltapäivällä enemmistö paikalla olevista 

jatkaa samassa salissa ja osa siirtyy toiseen paikkaan:  

• Esitys ”Finnan opetus ja ohjaus” sekä työpaja ”Miten e-aineistot näkyvät Finnassa” 

klo 13.00-15.45 auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/finna. 

• Esitys ”Kuvailutyö + Finna” sekä työpaja ”Finnan hallintaliittymä” klo 13.00-15.45 

luokassa B6-32, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/jamk_kunar/ 

•   

• Päivän yhteenveto tehdään auditoriossa E1-06 noin klo 15.45 alkaen. 

 

 

https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl
https://connect.funet.fi/finna
https://connect.funet.fi/jamk_kunar/
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Finnan käyttökokemuksia - SAMK 

Amkit-konsortion Finna-päivä 

5.5.2015 
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SAMKin Finna 

• tuotantoon elokuussa 2014 

– Nelli pois käytöstä samalla 

– WebVoyage toimii, mutta linkit piilotettu 

– Perehdytyksissä ja tiedonhankinnan ohjauksissa puhuttiin 

Finnasta 

• käyttötilastot 

• Marraskuussa käyttäjätutkimuksia 

– Finna – käyttö ja trendit (User Point) 

• Kaikille yhteinen raportti + SAMKille oma 

– Finna ja tutkijat  

– https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=37979273 

– http://samkkirjasto.blogspot.fi/2015/03/finnan-

kayttokokemuksia.html  

 

 

 

 

 

https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=37979273
https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=37979273
http://samkkirjasto.blogspot.fi/2015/03/finnan-kayttokokemuksia.html
http://samkkirjasto.blogspot.fi/2015/03/finnan-kayttokokemuksia.html
http://samkkirjasto.blogspot.fi/2015/03/finnan-kayttokokemuksia.html
http://samkkirjasto.blogspot.fi/2015/03/finnan-kayttokokemuksia.html
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Mistä syystä tulit käyttämään 

Finnaa 
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Etsin tiettyä aineistoa 

Etsin kiinnostavaan aiheeseen li ittyvää tietoa  

Selailen muuten vain 

Jostakin muusta syystä, mistä:  

Satakunnan amk (KA:1.58, Hajonta:1.03) (Vastauksia:427)  
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Finnan käyttö 

 

 

 

 
88% 

6% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Kyllä 

En 

En etsinyt mitään tiettyä tietoa/aineistoa  

Satakunnan amk (KA:1.19, Hajonta:0.52) (Vastauksia:425)  
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Vapaamuotoista palautetta 

• En ole vielä etsinyt muuta, en tiennyt että finnassa on muutakin kuin koulukirjojani (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• Hoitoalan opiskeluun liittyviin tehtäviin lähdeaineistoa (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Palautettaviin kurssitehtäviin finnasta löytyy kaikki tarvitsemani esim, rakennusmääräykset, lvi-kortit 

(anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Äärettömän näppärä tietokanta käyttää, ettei tarvitse kaikkea kerätä ja jonotella kirjastosta.  (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• opinnäytetyötä varten (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Etsin tietoa opinnäytetyöhön. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Eurooppaoikeuden ja kansainvälisen oikeuden opjintojaksolle (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• lukio kirjaa  pojaleni (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Lainaan koulun kirjastosta kurssikirjoja, pääasiassa siis kirjojen hakua. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• rakennustekniikka (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• koulutehtöviö varten on nimetty kirja, joka löytyy e-kirjanakin, siksi en lainaa papreiversiota (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• Sairaanhoitajan opinnoissa tulleisiin koulutehtäviin. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• AMK-opintojen esimietyö-opintojakson tehtäviä varten (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 
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Finnan arviointia 
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Finnan arvosana 
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Satakunnan amk (KA:8.01, Hajonta:1.32) (Vastauksia:418)  
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Finnan arviointia 

• Hiukan epälooginen ja osittain epäselvä, mutta en ole vielä ehtinyt kovin kauan käyttää, kun olen käyttänyt vanhaa koulun 

verkkokirjastoa. Se oli selkeämpi. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Haun rajaaminen voisi olla helpompaakin (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Haut joskus "tökkivät" (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Verkko-opiskelijana arvostan suuresti sitä, että saan lukea sähköisiä kirjoja kotoa käsin. (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• uuden opettelu vaatii harjoitusta (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Lisää suomenkielisiä verkkokirjoja. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• My issues are not so much with Finna as they are with the limited available resources. (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• Tyylikkään näköiset sivut! (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Kun kirjautuu sisään, turhan monella klikkauksella pääsee lainattuihin (uusintaan). Turhaa aukeaa esim. suosikit sivu... 

 (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• En osaa vielä oikein käyttää, kun nelli on tutumpi...kai käyttämällä oppii. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• E-kirjojen lueskelun aloittaminen oli työn ja tuskan takana.. Syynä lienee Finnan uutuus. Juuri, kun Tyrnin käyttö alkoi 

sujua, siirryttiinkin Finnaan. Pientä muutosvastarintaa.. :) (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Voisi olla helppokäyttöisempikin. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 
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Finnan arviointia 

• Ehkä olen hieman huono vielä käyttämään palvelua, mutta jotenkin toivoisin hakutulosten olevan helpommin 

hallittavissa/ näkyvän heti haun jälkeen vähemmällä infolla tiiviimmin. (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• Kesti hetken tajuta, mitä mistäkin löytyy. Sen jälkeen käyttö on ollut helppoa. (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• Aluksi hankala kuten kaikki uusi, tietoa löytyy kunhan malttaa tutustua ja etsiä. (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• NO se vähän harmittaa että aina ei oikeen tiedä, että mitä kaikkia tietokantoja Finna sisältää. Lisäks jos haluaa 

etsiä pelkästään nettikirjoja, niin se tuntuu kömpelölä se haku systeemi, joutuu sitä raksia laittamaan joka välillä 

jos tekee taas uuden haun. Lisäksi se antaa liikaa niitä vaihtoehtoja,,,jotenkin tuntuu että hakua pitäisi rajata 

paremmin. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Suurkiitos näin selkeän järjestelmän laadinnasta ja käyttöönotosta. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan 

amk) 

• Since I am an international student, all of the sources I am looking for needs to be in English. I hope that in the 

near future, the search function of Finna could be improved to be easier to reach results and more particularly, 

English ebooks, articles and other information resources. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Kokemusta löytyy vielä vähän, mutta ensisilmäyksellä näyttää oikein hyvältä. Todellinen arvosana olisi 

todennäköisesti välillä 9-10, mutta nyt hieman varovasti vielä liikkeellä. (anonymous@surveypal.com, 

Satakunnan amk) 

• Toiminnot ja ilme on selkeä ja helppokäyttöinen. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Oikeasti haluan vain voittaa arvonnassa, ei mulla mitään näkiksiä finnaan vielä ole. 

(anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Todella helppoa tiedonhakua. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 
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Finnan arviointia 

• Ainakin alkuun se on ollut tosi hidas ja monimutkainen käyttää.  (anonymous@surveypal.com, Satakunnan 

amk) 

• Erittäin helppo käyttää ja ulkoasu hivelee silmää. Loistava! (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• vaikka hakee ns. täydellisellä kirjan nimellä, on oikea teos useimmiten vasta sijalla 10 tms. tuloksissa 

(anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Koska Finna on ainakin minulle uusi ja vaikuttaa monipuoliselta ja täynnä tietoa olevalta, niin kaipaisin 

yleisesittelyä kokonaisuuden hahmottamisen helpottamiseksi. Eli sellainen klikattava esitys Finnan sisällöstä 

olisi hyödyllinen (noin 15-25 diaa), jonka jälkeen saisin paremmin käsityksen kaikista Finnan eri 

käyttömahdollisuuksista. (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 

• Finna on selkeä ja monipuolinen. Kirjaston henkilökunnan saaman opastuksen jälkeen osaan käyttää Finnaa 

vielä laajemmin ja monipuolisemmin.  (anonymous@surveypal.com, Satakunnan amk) 
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Millaiset kirjat kiinnostavat 
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Satakunnan amk (KA:1.55, Hajonta:0.57) (Vastauksia:425)  
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Millaiset lehdet kiinnostavat 
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Satakunnan amk (KA:1.39, Hajonta:0.57) (Vastauksia:409)  
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Kävijät 
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Milloin Finnaa käytetään 
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Miten Finnasta haetaan 
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Haun rajaukset 

 

 

 

 


