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Finna pähkinänkuoressa



Finnan palvelukokonaisuus



Mukana yli 400 aineistojen tarjoajaa

Kirjastot
Aineistojen saatavuustiedot
ja asiakastoiminnallisuudet

Museot
Laajat verkossa saatavilla
olevien aineistojen kokoelmat

Arkistot
Arkistoaineistojen hierarkinen
esittäminen

Muut aineistojen tarjoajat
Julkaisuarkistot,
oppimateriaalit ja
tutkimuslaitokset

Löydät kaikki aineistojen tarjoajat Finna.fi:stä



Finna-palveluiden tulevaisuus on vakaa

• OKM:n rahoittama yhteinen palvelu, jota
Kansalliskirjasto kehittää ja ylläpitää

• Palvelu otettiin käyttöön vuonna 2013, ja on
vakiinnuttanut paikkansa keskeisenä osana
Suomen kulttuuriperintö-organisaatioiden
digitaalista tarjontaa.

• Toiminta perustuu jatkuvuudelle,
monipuoliselle osaamiselle ja yhteistyölle.



Aineistojen avaamisesta Finnassa



Avoin kuvailutieto

• Finna.fi:n aineistojen
kuvailutiedon lisenssi on CC0
Yleismaailmallinen Public
Domain lausuma eli metadata on
vapaasti käytettävissä.

• Metadatan CC0-lisenssi on
edellytys mukaantulolle

• Metadatan CC0-lisenssi ei koske
mm.
• linkitettyjä resursseja eli esim. kuvia,

kirjojen kansikuvia, muita digitaalisia
aineistoja, takakansitekstejä.

Teknillisen korkeakoulun kirjaston lukusali 1950-
luvulla. Aalto-yliopiston arkisto. CC BY 4.0



Aineistojen avaaminen

• Sallitut käyttötavat -suodatin Finna-
käyttöliittymissä (finna.fi ja
organisaatioiden omat).

• Suodatin rajaa verkossa saatavilla
olevia aineistoja formaateista LIDO,
MARC 21, Dublin Core, For ja EAD.

• Tarkempaa tietoa: ohjeita
aineistojen käyttöoikeustiedoista
(asiakaswiki).



Digitaalisten aineistojen käyttöoikeustiedot

• Käyttöoikeudet merkitään Public
Domain Markia, CC-lisenssejä tai
Rightsstatements.org -
käyttöoikeuskuvauksia käyttäen.
• https://pro.europeana.eu/page/a

vailable-rights-statements
• Käyttöoikeustietojen puuttuminen

aiheuttaa käytettävyysongelman.
• Kuva-aineistojen avaajien

kannattaa tutustua myös
kuvakokosuosituksiin ja Europeana
Publishing Frameworkiin

Kuva: Ahti Rytkönen, Museovirasto. CC BY 4.0



Finnan rajapinnat

API.FINNA.FI
• CC0-kuvailutieto hyödynnettäväksi

Finnan ulkopuolelle
• Tukee Finnan hakutoimintoja
• Myös kuvien ja muiden digitaalisten

resurssien hyödyntäminen on
mahdollista rajapinnan avulla, jos
käyttöehdot mahdollistavat
jatkokäytön.

• Esimerkkejä, käyttöehdot:
https://www.kiwi.fi/display/Finna
/Finnan+avoin+rajapinta

OAI-PMH
• Samalla tekniikalla kuin Finnaan

haravoidaan tietoa, Finnasta voi
myös haravoida tietoa itselleen

• Mahdollistaa tietueiden
haravoinnin isommissa
kokonaisuuksissa.

• Finnan asiakaswikissä ohjeita:
• https://www.kiwi.fi/display/Finna/O

AI-PMH+-
haravointirajapinta+Finnan+indek
siin



Esimerkkejä Finna APIn käytöstä 1/2

Finto



Esimerkkejä Finna APIn käytöstä 2/2

Kyppi.fi



Laadukas kuvailutieto kannattaa

Katso laadukkaan kuvailutiedon ohjeet laadukkaan
kuvailutiedon ohjeet
 Aineisto löytyy Finnassa helpommin
 Finna voi tarjota paremman käyttäjäkokemuksen
 Käyttäjä osaa käyttää aineistoja oikein

• Finton ontologioiden (esim KOKO, YSO, YSO-
paikat) käyttäminen mahdollistaa:
• Linkittäminen muihin aineistoihin helpottuu
• Finna voi rikastaa paikkojen koordinaatteja ja

asiasanojen kieliversioita
• Paikkojen pysyvät tunnisteet mahdollistavat

luotettavat linkitykset
• Muinaisjäännös- ja rakennusperintötunnuksilla

myös linkitys Kyppi.fi:in



Miten Finnaan liitytään?



Liittyminen pähkinänkuoressa

Itsearviointi
• Milloin oikeasti valmis liittymään?

Varaa riittävästi aikaa ja henkilöresursseja

Kouluta oma henkilökunta Finnan
käyttöön jo liittymisprosessin aikana

Sovi julkaisuajankohdasta hyvissä ajoin

Muista myös ylläpito!



Ennen ilmoittautumista – Itsearviointi 1/2

Organisaatio ja
järjestelmä

OKM:n Finna-rahoituksen piirissä vai ei?

Kokoelmien ammattimainen hoito?

Kokoelmanhallintajärjestelmä käytössä?

OAI-PMH rajapinta järjestelmässä?

Onko henkilöresursseja ja osaamista?



Ennen ilmoittautumista – Itsearviointi 2/2

Aineiston edellytykset
 Avoin metadata – CC0
 Data oikeassa formaatissa

• MARC 21, LIDO, EAD, Dublin Core, FORWARD

 Laadukas metadata
• Metadatan liikennevalomalli itsearvioinnin apuna

• Helpottaa löytymistä ja käytettävyyttä
• Arvioidaan myös testausvaiheessa



Paikallismuseon liittyminen Finnaan

• Paikallismuseot kuuluvat OKM:n Finnalle myöntämän rahoituksen piiriin JOS
museotoiminta on yhdistyksessä sääntömääräistä

• Yhteistyö alueellisen vastuumuseon kanssa on tarpeen
• Ammatillinen tuki

• Kuvailukäytännöt & metadataosaaminen: Museoilla erityisesti LIDO-
formaatti

• Kuvailulla ratkaiseva merkitys aineiston löytymiselle ja
käytettävyydelle

• Juridiset asiat: käyttöoikeudet, tietotuoja yms.
• Finnan palvelusopimus edellyttää, että aineistontarjoaja vastaa

näistä itse.
• Kokoelmanhallintajärjestelmiin liittyvä yhteistyö



Museoiden kokoelmanhallintajärjestelmät

• MuseumPlus
• Collecte
• YKSA museoille
• Profium Sense
• CollectionPro/Cumulus
• Muusa
• Omeka S (työn alla)
• Memoron

• Gredi / Mediaksi
• NEO
• Museoiden omia
• Musketti

(poistumassa)
• E-kuva (poistumassa)

HUOM! Tällä hetkellä ammatillisilla museoilla on paljon
järjestelmien vaihtoja käynnissä. Tämä vaikuttaa myös
uusien museoiden Finnaan liittymisen aikatauluun!



Lisätietoa Finnasta ja liittymisestä

Finnan perusteet -verkkokurssi

Tutustu asiakaswikin ohjeisiin, mm.
• Tule mukaan Finnaan
• Finnaan liittymisen askelmerkit
• Ohjeet (mm. tietoa teknisistä asioista

ja aineistojen käyttöoikeuksista)

Muista myös vertaistuki!
• Alueelliset vastuumuseot
• Aiemmin liittyneet
• Sektoritapaamiset & yms. tapahtumat



Ylläpitovaihe: seuraa, päivitä & osallistu

Finna kehittyy jatkuvasti
• Seuraa uudistuksia:

• Teknisen kehityksen
release/demot

• Finnan postituslista
• Oman sektorin Finna-tapahtumat

• Päivitä kuvailua ja rajapintaa,
jotta saat uusimmat
ominaisuudet käyttöön

• Osallistu yhteiseen kehittämiseen



Muista myös Europeana.eu





Finna ja Europeana

Digitaalinen objekti* on linkitetty
resurssi, ei ole välttämättä

kaikissa tietueissa

Palveluun mahdollista integroida
asiakastoiminnallisuuksia

Käyttöoikeustiedon olisi
suositeltavaa sisältyä digitaalisia

objekteja sisältäviin tietueisiin

Finna-API,
CC0-metatieto

Digitaalinen objekti* sisältyy
kaikkiin Europeanan

tietueisiin

Digitaalinen objekti on
avoimesti saatavilla

Objektien metatiedoista
tulee löytyä Europeanan
tukema käyttöoikeustieto

Europeana-API,
CC0-metatieto*Digitaalinen objekti

= kuva, ääni, video, 3D-
objekti…



Finna ja Formula
Jos organisaatio
on jo Finnassa,

on teknisesti
melko helppoa
osallistua myös
Europeanaan

Finnassa olevan
organisaation
aineistoja ei

tarjota
automaattisesti
Europeanaan

Europeanaa
n voidaan
viedä eri

datasetti kuin
Finnaan Metadata

DC, MARC 21, LIDO…

Record Manager
Metadatan haravointi,

muokkaus ja indeksointi

FORMULARecord Manager
Metadatan haravointi,

muuntaminen ja tarjoaminen



Facebook.com/finnapalvelu Twitter.com/finnafi Instagram.com/finna.fi finnafi

#Finnafi

Ota yhteyttä Finna-palveluihin:
finna-posti@helsinki.fi

Kansalliskirjasto
Kirjastoverkkopalvelut


