
Finna-malliverkkokirjastokonsepti
Matti Sarmela

10.6.2019



Tavoite

• Kansalliskirjasto, VAKE ja Turun kaupunginkirjasto käynnistivät alkuvuonna 2019 yhteisen 
projektin, jonka tavoitteena on luoda asiakaslähtöisempi Finna-malliverkkokirjastokonsepti. 
Konseptin kehittäminen tehdään kaikissa vaiheissa yhdessä loppukäyttäjien kanssa. 

• Lähtötilanne kartoitetaan huolellisesti tilastojen, käyttäjäkyselyiden ja palautteen pohjalta. 

• Käyttöliittymän tarjonta pyritään jäsentämään asiakaslähtöisemmin, samoin fokusoidaan 
kuratoitua ja tuotua sisältöä. 

• Viestinnällinen näkökulma huomioidaan paremmin. 

• Tavoitteena on myös luoda Linked events –tapahtumatiedolle moduuli ja kytkeä Varaamo-palvelu 
Finna-verkkokirjastoon. 

• Uuden verkkokirjastokonseptin tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset ja erityistä huomioita 
kiinnitetään mobiilikäytettävyyteen. 

• Lisäksi Finnan hakutoimintojen kehittämisessä pyritään priorisoimaan yleisten kirjastojen ja niiden 
asiakkaiden tarpeita. 



Yleisten kirjastojen näkökulma

Suuren yleisön segmentointi

Käyttötarpeiden tunnistaminen (kuten motivaatiopohjaiset asiakasprofiilit, elämäntilannelähtöisyys)

Digitaalinen – fyysinen: kokonaisuuden palvelumuotoilu

Samanaikaisesti Finna-verkkokirjastoa kehitetään ketterästi ja jatkuvasti

Työpajat tammikuussa ja kesäkuussa, syksyn suunnitelma tekeillä, mukaan myös muita kirjastoja ja 
ulkopuolinen palvelumuotoilun vetäjä



Yhteenveto lyhyen aikavälin tehtävistä
vastuun jako tehtävistä / osatehtävistä ja aikataulu

FINNA

VAKE

VASKI

PILKOTTVAT 
TEHTÄVÄT

Tapahtumien/ tarjonnan 
personointi/löytäminen

Tapahtuma palikka FInnaan

Tiedon pitää tulla jostain 
määrämuotoisena

K2019

K2019

Wordpress

K2019

K2019

Tilojen ja palveluiden löytäminen tarpeen mukaan 
verkkokirjastosta 

K-S 2019

Tilojen ja palveluiden 
näyttäminen 

(mahdollisesti haku)

S2019

Tilojen pitää tulla 
kirjastohakemistosta 

K2019

Mitä perheille tarjotaan (sisältö suunnittelu)
K-S 2019

Neuvonta palveluita tarvitsevat 
(sisältö suunnittelu)

Kesä-S 2019

Mitä etusivulla pitäisi olla (sisältö suunnittelu)
K-S 2019

Finnan vieminen ulos 
(tämän 

helpottaminen)
Esim RSS wordpressiin ei näy

Paikkatietoon perustuva 
löytäminen
(SELVITYS)

Opettajat?
Mitä heille? 

Jatkohaku 
Finna.fihin

(jos mitään ei 
löytynyt omasta 

näkymästä)

Pienten 
personointi-

mahdollisuuksien 
innovointi

Kevät 2019 Syksy 2019 Ei määritelty aikaa, otetaan työn alle heti kun keritään

Mobiili opt (esim. 
rajaus, suosikki)

Finnalla rekrytointi riski 
–> tekninen toteutus 

saattaa viivästyä



• Finnassa tutkittu xCal hyödyntämistä ja leiskattu, miltä voisi näyttää

• xCal mahdollistaa tapahtumatiedon näyttämisen RSS-feedissä (esimerkiksi tapahtumapaikan, 
päivämäärän ja kellonajan näyttämisen)

• xCal on taustajärjestelmästä riippumaton formaatti

• Linked Events tuki Finnaan (tehdään sitten kun Finnaan kuuluva organisaatio on ottamassa käyttöön)  

• https://dev.hel.fi/projects/linked-events/

Tapahtumat

https://dev.hel.fi/projects/linked-events/



