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Kirjautuminen
• Kirjautuminen tarvitaan, jotta voit

• uusia lainoja
• tehdä varauksia
• ilmoittaa yhteystietojen muutoksista
• tehdä omia suosikkilistoja

• Kirjaudu sisään painamalla oikeasta yläkulmasta 

• Avautuvaan ikkunaan syötä Kyyti-kirjastokortinnumero ja 
tunnusluku (pin-koodi). Paina Kirjaudu.
• Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä hyväksyt asiakastietojen 

käsittelyn Finnassa. 

• Jos olet unohtanut tunnuslukusi, voit määrittää sen 
uudelleen Unohditko tunnuslukusi? -linkistä.
• Syötä kirjastokortin numero sekä asiakastietoihin tallennettu 

sähköpostiosoite (sama johon voi tulla eräpäivämuistutukset). 
Sähköpostiin tulee linkki, josta voit vaihtaa tunnuslukusi.



Verkkokirjastossa kaikki omat tiedot ovat 
Oma tili -nimisessä osiossa. Kirjautumisen 
jälkeen sinne siirtyy suoraan. 

Kun Kyyti-Finnassa käy muilla sivuilla, 
omalle sivulle pääsee aina oikealta ylhäältä 
nimeäsi klikkaamalla.

Oma tili

Omalla tilillä on useita 
välilehtiä, jotka käydään 
seuraavassa läpi.



Voit tarkistaa ja uusia lainojasi.

Lainat-välilehti

Uusi lainat ruksimalla halutut 
lainat tai Valitse kaikki -
ruudun ja paina Uusi valitut 
lainat.

Näet uusimiskertojen 
määrän ja eräpäivän.



Tarkastele ja hallinnoi lainahistoriaasi.

Lainahistoriaa ei pääse näkemään kukaan muu kuin sinä.

Lainahistoria-välilehti

Lainahistorian kertymisen voi estää 
Omat tiedot -välilehdeltä 
valitsemalla Ei koskaan.

Voit tyhjentää lainahistorian.



Tarkastele ja hallinnoi varauksiasi.

Varaukset-välilehti

Varauksen 
peruminen: ruksi 
varaus ja paina 
Peru valitut 
varaukset.

Voit vaihtaa varauksen 
noutopistettä, jos varaus ei ole 
vielä tarttunut kiinni.

Voit lukita 
varauksen esim. 
lomamatkan ajaksi, 
jolloin varaus ei 
tartu kiinni, mutta 
etenee kuitenkin 
varausjonossa.

Muista vapauttaa 
varaus, kun haluat 
sen ottavan kiinni.

Varauspäivä ja 
sijainti 
varausjonossa.



Verkkomaksaminen

• Voit maksaa yleisimpien pankkien verkkopankkitunnuksilla tai 
luottokorteilla.

• Maksat samalla kertaa kaikki maksut.

• Verkkomaksamisen minimisumma on 0,65 €. Sitä pienempiä ei voi 
maksaa.

• Verkkomaksaminen poistaa lainauskiellon, joka johtuu yli 20 € 
maksuista tai vuodenvaihteen lainauskieltoajosta.

• Lainakielto ei poistu, jos lainakielto johtuu laskutuksesta tai 
kadonneesta kirjastokortista.

• Verkkomaksamisessa käytetään Paytrail-maksunvälittäjää.



Tarkastele ja maksa maksamattomia maksujasi.

Maksut-välilehti

Mahdollinen maksuista johtuva 
lainauskielto näkyy täällä.

Maksamaan pääset tästä. Seuraavaksi hyväksyt Paytrailin käyttöehdot ja 
valitset haluamasi pankin tai luottokortin.
Maksun jälkeen palaat takaisin Kyyti-Finnan maksunäkymään ja saat 
ilmoituksen Maksutapahtuma onnistui.



Kirjastokortit ja kirjastokortin liittäminen
Verkkokirjastoon pystyy liittämään muitakin, esim. perheen lasten 
kirjastokortteja. Silloin voi yhdellä kirjautumisessa esim. uusia kaikkien tiliin 
liitettyjen korttien lainat. Korttien liittämiseen tarvitaan kortin numero ja PIN-
koodi.
Kirjastokortti liitetään omaan tiliin seuraavasti:
• Klikkaa nimeäsi oikeasta yläreunasta ja valitse Oma tili
• Klikkaa auki Kirjastokortit-välilehti
• Klikkaa Liitä kirjastokortti/rinnakkaiskortti…
• Kirjastokortin nimi: Kirjoita haluamasi nimi kortille, esim. henkilö nimi
• Kirjastokortin numero: Syötä kirjastokorttisi viivakoodin numero
• PIN-tunnus: Syötä kirjastokorttisi PIN-tunnus
• Klikkaa Tallenna

Liittämisen jälkeen valitset aina Omalla tilillä minkä kortin tietoja katselet ja 
käsittelet.

Kirjastokortit-välilehti



• Voit ylläpitää yhteystietoja, viestiasetuksia ja 
vaihtaa PIN-tunnuksen. Ilmoita muuttuneet 
yhteystietosi osoitteenmuutoslomakkeella.

Omat tiedot -välilehtiKirjasto, jota eniten käytät, ja josta 
useimmiten noudat varauksesi.

Viestiasetukset, joita voit muuttaa 
Tee viestiasetusten muutospyyntö -
linkistä.
Eräpäivämuistutus = ennen 
eräpäivää tuleva muistutus
Saapumisilmoitus = ilmoitus 
saapuneesta varauksesta
Palautuskuitti = sähköpostiin tuleva 
kuitti palautuksesta
Lainauskuitti = sähköpostiin tuleva 
kuitti lainauksesta
Erääntymisilmoitus = eräpäivänä 
tuleva muistutus

Uutuusvahdin sähköpostiosoite, jota 
käytetään vain verkkokirjaston 
uutuusvahti-toiminnossa. Huom. 
Varauksiin ja lainoihin liittyvät 
ilmoitukset lähetetään Kirjaston 
ylläpitämät henkilötiedot -kohdassa 
näkyvään sähköpostiosoitteeseen.

Osoitetiedot ja 
varaustunnisteen voit 
muuttaa tekemällä 
osoitteenmuutos-
pyynnön.

Tekstiviestinumeron ja 
sähköpostin voit 
muuttaa kirjoittamalla 
ne kenttään ja 
painamalla Tallenna 
henkilötiedot.

Voit vaihtaa kirjastokortin 
tunnusluvun (PIN-koodin).



• Voit tallentaa hakusi joko 
hakutuloksen alareunasta Tallenna 
haku -painikkeella tai Oman tilin 
Tallennetut haut -sivulta kohdasta 
Viimeisimmät haut. 

• Tallennetut haut säilyvät pysyvästi, 
kun taas viimeisimmät haut 
häviävät uloskirjautumisen jälkeen.

Tallennetut haut, hakuhistoria ja uutuusvahti

Tallennetut haut -välilehti

Tallennetusta hausta voi tehdä uutuusvahdin, 
jolloin sähköpostiin tulee ilmoitus, kun hakuun 
sopiva uusi teos tulee kirjaston rekisteriin.

Tällä välilehdellä näkyvät aina kyseisellä käyttökerralla 
tehdyt tiedonhaut. Voit tallentaa hakuja Viimeisimmät 
haut  -listalta painamalla Tallenna.



Lisää teoksia suosikeiksi hakutulos- tai tietuesivulla nastanmuotoisella painikkeella

Suosikit-välilehti

Listan voi määritellä yksityiseksi tai julkiseksi. 
Julkisesta listasta saa internet-osoitteen, jota 
sitten voi jakaa haluamallaan tavalla.
Huomaa, että julkisen listan tekijänä näkyy 
sähköposti-osoitteesi alkuosa.

Suosikki-välilehdellä 
voit luoda uusia listoja 
ja järjestellä teoksia 
niille.

Listoilla olevia teoksia 
voi järjestää haluttuun 
järjestykseen.

Listalle voi antaa 
kuvauksen. Hyödyllistä 
etenkin jos tekee 
julkisen listan.


