
 

”Toimiva ja monipuolinen tiedonhaun väline, 

jossa vielä on kehitettävää” 

Vaski-kirjastojen Finna-hakupalvelua koskevan asiakaskyselyn tuloksia 

2018 

 

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmat yhdistävästä Finna-hakupalvelusta 

toteutettiin helmikuussa 2018 maanlaajuinen asiakaskysely. Vaski-kirjastojen osalta 

kyselyyn vastasi tänä vuonna yhteensä 3960 asiakasta kun vuonna 2016 vastaava 

lukumäärä oli ollut 2465. Vastausten määrä kasvoi siis parissa vuodessa 24,14 %. 

Valtakunnallisella tasolla kyselyyn vastasi tänä vuonna 33 443 käyttäjää ja heistä yleisten 

kirjastojen hakupalvelua käyttäneitä oli 40%. 

 

Kokonaisuudessaan Finna-hakujärjestelmän käytön on raportoitu kasvaneen ja vuonna 

2017 Finna-näkymissä vierailtiin yhteensä yli 23 miljoonaa kertaa. Vaski-kirjastojen 

näkymässä vierailtiin vuonna 2017 kolmanneksi eniten eli 1,8 miljoonaa kertaa. Vertailun 

vuoksi kerrottakoon, että eniten käyntejä keränneessä Helka-kirjastojen näkymässä 

vierailtiin 2,0 miljoonaa kertaa. 

 

Vaskin asiakkaiden tiedonhaun tarpeet ja tiedon löydettävyys 

 

Vaskissa hakupalvelua käytettiin vastaushetkellä kirjastoaineiston varaamiseen tai 

uusimiseen (70,8 %) sekä tiettyyn aineistoon (10,8 %) tai aiheeseen liittyvän tiedon (10,3 

%) etsimiseen. Vaski-kirjastojen asiakkaiden tiedonhaun tarpeet painottuivat 

vastaushetkellä harrastuksiin (20,2 %) ja muuhun vapaa-aikaan (33,5 %), tietokannan 

selailuun (17,9 %) sekä opiskeluun (12,8 %).  

 

Vastaajista suurin osa (75 %) kertoi löytäneensä etsimänsä tiedon ja viidennes (21,7 %) ei 

ollut etsimässä mitään tiettyä aineistoa. Vastaajista pieni osa (3,2 %) ei puolestaan ollut 

löytänyt etsimäänsä tietoa. Tiedonhaun epäonnistumisen syiksi vastaajat arvioivat mm. 

aineiston puuttumisen valikoimasta, aineiston katoamisen, kortin katoamisen tai tunnusten 

puuttumisen, väärän aineistolajin sekä etsinnän keskeytymisen. 

 

Kyselyn kuluessa vastauksissa toistui mainintana haun keskeytyminen. Vaikka 

kyselykaavake avautui erillisenä ikkunana Vaski-sivuilla hakupalvelua käytettäessä, 

kyselyruudun poistaminen ja haun jatkaminen oli ollut asiakkaille hankalaa. Palautteiden 

perusteella koettiin häiritseväksi se, että kysely avautui aina uudelleen Vaskia käytettäessä. 

 

Finnan käyttökokemukset ja käyttötiheys 

 

Kyselyssä kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Finnan toiminnallisuuteen. Hakupalvelu 

koettiin helppokäyttöiseksi ja selkeäksi, Vaskin ja hakupalvelun ulkoasuun oltiin myös 

tyytyväisiä. Hakupalvelua käytettiin pääosin muutaman kerran kuukaudessa, mutta myös 



päivittäisiä käyttäjiä ja ensikertalaisia mahtui kyselyn haarukkaan. Arvosanaksi Finna-

hakupalvelu sai Vaski-käyttäjiltään 8,3 (asteikolla 0-10).  

 

Vastausten perusteella käyttökokemukset olivat kaksijakoisia. Finna määriteltiin mm. 

idealtaan hyväksi aluksi, jonka toteutus ontuu ja joka kaipaa vielä kehittämistä. Asiakkaat 

kuvasivat Finnaa moderniksi, helpoksi, joustavaksi, palvelevaksi ja napakan asialliseksi, 

mutta myös kömpelöksi ja sekavaksi.  

 

Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden käyttämiä muita hakupalveluita ja -alustoja. 

Vastauksissa mainittiin mm. kirjakauppojen verkkosivut, harrastajien omat sivut, erilaiset 

kirjallisuustietokannat, Googlen lisäksi muut hakukoneet (mm. duckduckgo) ja Frank-

monihaku.  

 

Lainojen ja varausten hallintaan liittyvät ominaisuudet ja hakutoiminnan monipuolisuus 

keräsivät kiitosta. Erityisesti mainittiin mm. rajauksen helppous fasettien ja relevanssin 

mukaan, aakkoshaku, kuvat aineistosta, hakujen jääminen istunnon ajaksi muistiin, 

aineistoehdotukset sekä suosikki-kansiot. 

 

Mobiilikäytössä Vaskin sivusto, Finna ja e-aineiston käyttäminen koettiin helpoksi. Toisaalta 

E-kirjojen kopioinnineston koettiin tekevän kirjan lukemisesta tarpeettoman hankalaa. 

Asiakkaat myös toivoivat sovelluksia Vaskille ja Finnalle.  

 

Kyselyssä paljastui myös katvealueita. Vastausten tulkinnan kannalta huomioitavaa on se, 

etteivät käsitteet Vaski ja Finna olleet osalle vastaajista selkeitä. Vaskikirjaston käyttäjät 

eivät välttämättä tienneet käyttävänsä Finnaa. Kysymys ”Mikä on Finna?”, toistui 

muutamaan otteeseen avointen vastausten kohdalla. Tämä heijastui myös siihen, että 

Finnan rinnalle hakupalveluksi nostettiin myös muita samalla alustalla toimivia 

kirjastotietokantoja (esim. Volter). 

 

Osa Vaskin hakumahdollisuuksista oli jäänyt vastaajilta huomaamatta ja eräs kommentoi 

asiaa näin: ”Finna myös piilottaa parhaat ominaisuutensa”. Tällaisia ominaisuuksia olivat 

vastanneiden mukaan Boolen operaattoreiden ja muiden hakukomentojen 

kirjoittamismahdollisuus (vastaaja oli löytänyt Vasken sivustolla linkin ohjeisiin sivun 

alareunasta) sekä kuvahaku. 

 

Jouheva ja kattava Vaski 

 

Pääosin kirjastossa toimiminen koettiin joustavaksi. Aiemmin mainittujen asioiden lisäksi 

kiitosta annettiin seuraavista toiminnoista: kirjastokorttien yhdistämisestä perheen sisällä, 

mahdollisuudesta varata koneita sekä varausmaksuista luopumisesta. Erikseen toiveita 

esitettiin mm. oman lainaushistorian tallentumisesta, mahdollisuudesta kirjautua palveluun 

jollain muulla kuin kirjastokortilla sekä myöhästymissakkojen maksamisesta netissä. 

Asiakkaat toivoivat myös mahdollisuutta ”huonontaa” tai jäädyttää oma sijoituksensa 

muissakin kuin e-aineiston varausjonossa esim. matkan takia.  

 



Vaski-sivut saivat yleisesti kiitosta informaatiosisällöstään: aukioloajoista ja 

tapahtumatiedoista. Samalla kun aineiston laajuutta ja kirjastojen verkoston kattavuutta 

kiiteltiin, palautetta annettiin aineiston hitaasta siirtymisestä kirjastosta toiseen. Sen koettiin 

vievän usein liian kauan aikaa, sillä nimitys ”kuljetuksessa” tulkittiin siten, että aineisto on 

liikkumassa kuorman mukana paikasta toiseen. 

 

Kyselyn vastauksissa toistui myös toivomus kopiointipalvelusta eli kirjan sivujen tai 

tietokannan kuvien tilaamisesta paperisina kirjastosta. Asiakkaat olivat myös kiinnostuneita 

kirjaston säilyttämästä ei-lainattavasta (vanhasta) aineistosta sekä kirjastosta poistettavasta 

aineistosta ja niiden ostamisesta.  

 

Tyytyväisyys aineistoon ja toiveet 

 

Kyselyssä kartoitettiin myös aineistolajeihin liittyvää kiinnostusta ja toiveita. Kuvista, 

lehdistä ja artikkeleista sekä kirjoista kiinnostuneet olivat kiinnostuneita myös 

verkkomateriaalista sekä vapaasti käytettävänä että kirjaston asiakkuutta edellyttävänä 

aineistona. Edellä mainitut, samoin kuin videot ja äänitteet, nuotit, kartat ja opinnäytteet 

kiinnostivat myös lainattavana materiaalina. Viranomaisarkistot, kirkonkirjat ja 

henkilöarkistot kiinnostivat erityisesti kopioina tilattavana aineistona. 

 

Myös aineistoon liittyen nousi esiin katvealueita: elokuvien rajatuista tekijänoikeuksista 

asiakkailla ei ole tietoa (hämmennys liittyen kokoelman laatuun, klassikoiden puuttumiseen 

sekä korvaushintoihin) ja Celia-aineiston lainaamisen rajaaminen palvelun käyttäjille.  

 

Avoimissa vastauksissa taideteokset sekä esineet kiinnostivat Vasken käyttäjiä. 

Lainaamisen lisäksi oltiin kiinnostuneita esimerkiksi taideteosten kohdalla palvelusta, joka 

kertoisi yleisesti niiden sijaintipaikat: ”Jos originaalin paikka tätä kautta selviää, saattaisin 

käydä livenäkin katsomassa”. 
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