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Tiedonhaku
Kirjoita hakukenttään teoksen nimi, tekijä, aihe tai muita asiaan liittyviä hakusanoja. Tarvittaessa katkaise hakusana tähdellä *.
Tällöin haku löytää kaikki niin alkavat sanat. Esim. hakusana koir* löytää koira, koirien, koiraat, koira-aitaus jne.
•
•
•
•

Esim. kymenlaakso
muutosjohtami*
Laila Hirvisaari
Tuntematon sotilas

Kaikki osumat -valikosta voit
kohdistaa haun tekijään, teoksen
nimeen tai aiheeseen.
Ruksi tyhjentää hakukentän.

Hakusanojen väliin voi kirjoittaa apusanoja eli operaattoreita AND, OR ja NOT.
AND
molempien hakusanojen tulee esiintyä hakutuloksessa
OR
jompikumpi sanoista esiintyy hakutuloksessa
NOT
jälkimmäinen sana ei saa esiintyä hakutuloksessa
Pelkällä välilyönnillä erotetut hakusanat käyttäytyvät AND-hakulogiikalla eli hakutuloksien tulee sisältää kaikki antamasi
hakusanat.
• Esim. matkaoppaat espanja on sama haku kuin matkaoppaat AND espanja

Tiedonhaku
Kun kirjoittaa hakusanan, eikä vielä tee hakua, aukeaa alas valikko,
josta voi rajata hakua. Rajausten sisältö vaihtelee hakusanan
mukaan, mutta rajausvaihtoehtoja on mm. aineistolaji tai haun
kohdistus tekijään, teoksen nimeen tai aiheeseen.

• Jos haluat, että haku tehdään juuri tietyillä sanoilla, kyseessä on fraasihaku, jolloin kirjoita hakusanat
lainausmerkkeihin.
• Esim. ”suomen kieli”

Haun rajaaminen
Haun tekemisen jälkeen hakutulosta voi edelleen rajata
vasemmalla olevasta Rajaa hakua -osiosta.
Hyödyllisiä rajauksia ovat mm. kirjasto, aineistotyyppi ja
kieli.
Haku rajataan klikkaamalla jotakin
rajausehtoa, esim. haluttua kirjastoa.

Voimassa oleva rajaus näkyy
tummennettuna. Rajauksen voi
poistaa klikkaamalla rajausehtoa
uudelleen.

Verkossa
saatavilla rajauksella tulee
e-kirjoja.
Huom. E-kirja
saattaa silti olla
lainassa.

Luvut kertovat
montako hakutulosta
kyseisellä rajauksella
löytyy.

Hakutulos

Hakutulosta voi järjestää uutuuden,
hyödyllisyyden (= relevanssi), aakkostuksen
(tekijä ja teoksen nimi) ja luokan mukaan.

Teoksen nimestä pääsee
teoksen tarkempiin tietoihin
eli tietuenäyttöön. Katso
seuraava sivu.
Tekijän nimeä klikkaamalla
voi hakea kaikki hänen
Kyytissä olevat teoksensa.

Saatavuustietoja näytetään
muutama. Kaikki saa näkymään
klikkaamalla Lisää.

Saatavuustiedoissa
Vihreä pallo = teos on saatavilla
Punainen ruksi = teos ei ole saatavilla.

Nastasta voi tietueen
lisätä omiin
suosikkeihin. Tämä
edellyttää
sisäänkirjautumista.

Tietuenäyttö
Kaikissa tiedoissa on mm. teoksen
sivumäärä sekä sisältöä kuvaavat asiasanat.

Teoksia voi arvostella tähdillä
ja sanallisilla arvosteluilla.
Nämä edellyttävät
kirjautumista.
Huomaa, että arvostelun
tekijänä näkyy sähköpostiosoitteesi alkuosa.

Saatavuustiedoista käy ilmi
- Onko nide saatavissa
- Jos on lainassa, niin eräpäivä
- Teoksen luokka ja sijainti kirjastossa

Hylly-sarakkeesta ilmenee teoksen
- Osasto (esim. Aikuiset tai Lapsen ja nuoret)
- Kokoelma (esim. Jännitys tai Helppolukuiset)
- Luokka ja pääsana (=aakkostus luokan sisällä)

Tietuenäyttö

Varauksen teko alkaa tiedonhaulla
Kirjautumisen
jälkeen (ohje
seuraavalla sivulla)
varauksen voi tehdä
tietuenäytöllä tai
hakutuloslistalla
painamalla Varaa
teos.

Hakutuloslista

Teokseen
kohdistuvien
varausten
määrän näkee
tietuenäytöltä.

Avautuvassa ikkunassa vahvistetaan
varauksen viimeinen
voimassaoloaika, joka on oletuksena
kaksi vuotta sekä varauksen
noutopaikka, joka on oletuksena
omassa tilissä määritelty ensisijainen
noutopaikka.

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.

Aineistokohtaisia ohjeita tiedonhakuun
Äänikirjat
• Äänikirjojen haku on muuttunut vanhasta
verkkokirjastosta. Äänikirjoille ei ole enää omaa
aineistotyyppiä.
• Haun jälkeen äänikirjat voi rajata hakutulokseen
aineistotyyppi-rajauksesta valitsemalla jonkun tai
kaikki seuraavista Äänite-ryhmän alla olevista:
• CD, puhe
• Äänikasetti, puhe
• Äänitallenne, puhe

Aineistokohtaisia ohjeita tiedonhakuun
Aikauslehdet
• Aikakauslehtiä kannattaa hakea lehden nimellä ja
vuosiluvulla
• Esim.
• tekniikan maailma 2018
• Suomen luonto 2015

• Useimmiten hakua parantaa, kun kohdistaa haun
otsikkoon: Kaikki osumat -valikko | Otsikko

Aineistokohtaisia ohjeita varaamiseen
Aikauslehdet
• Aikakauslehdet varataan aina tietuenäytöstä,
koska yhden tietueen alla voi olla monta
lehden numeroa.
Varaus tehdään painamalla
halutun lehden numeron
rivillä olevaa Tee varaus –
nappia.

