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1. ETUSIVU JA SEN LINKIT 

 

 

OUTI-kirjastot libraries -logo: Tästä pääset aina etusivulle. Sijaitsee sivun vasemmassa ylänurkassa. 

 

Haku > Tarkennettu haku: Tästä pääsee tekemään rajauksia haulle ja asettamaan hakuehtoja. Samalle 

sivulle pääsee perushakupalkin alla olevasta linkistä. 

 

Haku > Selaa luetteloa: tekijä-, aihe-, genre-, alue-, aiheen aika -luettelot.  

Luettelointitiedoista löytyvien asiasanojen mukaiset luettelot. Voit käyttää apuna tiedonhaussa. 

Luetteloissa olevat hakutulokset eivät ole aakkosjärjestyksessä, vaan suuruusjärjestyksessä osumien 

määrän mukaan eikä tätä voi muuttaa. 

 

Haku > Hakuhistoria: sisään kirjautuneena voit tallentaa tekemäsi haut. 

 

Info: sis. käyttösäännöt, asiaa mm. kaukolainaus-, kotipalvelu- ja omatoimikirjastokäytänteistä. 

 

Kirjastot: OUTI-kirjastojen toimipisteiden yhteystiedot.  

Sis. kartan, josta värikoodeilla näet onko toimipiste auki vai kiinni. 

Alasvetovalikon tai kartan avulla saat näkyviin haluamasi toimipisteen tiedot. 

Oletuksena näkyvissä Oulun pääkirjaston tiedot: kuluvan viikon aukioloajat, yhteystiedot ja palvelut. 

Tiedot tulevat Kirjastohakemistosta (hakemisto.kirjastot.fi) ja niitä ylläpidetään siellä. 

 

Tietyn toimipisteen tiedot saat näkyviin myös etusivun Aukioloajat-otsikon alta. 

Oletuksena Oulun pääkirjaston tiedot. 
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E-aineistot: luettelo ja linkit OUTI-kirjastojen sähköisiin aineistoihin: e-kirjat, e-lehdet, musiikki ja 

tietokannat, joiden käyttöön kirjaston henkilökunta antaa opastusta. 

 

Vinkit: Kirjallisuus; Lisää vinkkejä tulossa 

 

Palaute: linkit sivun yläpalkissa ja etusivulla oikeassa yläkulmassa  

Aihevaihtoehdot: 

Ongelma maksuissa/lainoissa/asiakastiedoissa/varauksissa 

Tiedonhaku Finnassa 

Asiakaspalvelu kirjastossa 

Muu aihe 

 

Vastauksen saat halutessasi sähköpostiin. 

 

Perushaku:  

Valkoinen palkki OUTI-kirjastot -logon alla. Oletuksena Kaikki osumat. 

Voit vaihtaa alasvetolaatikosta: Otsikko, Tekijä, Aihe. 

 

Tarkennettu haku: linkki perushakupalkin alapuolella. 

 

?-symboli: yleistietoa tiedonhaun tavoista 

 

Kirjaudu sisään: sivun oikeassa yläkulmassa. Täältä näet omat tiedot, lainat, lainaushistorian, varaukset, 

maksut, suosikit ja tallennetut haut. Katso käyttöohjeet: luvut 12-22. 

Lisäksi perushakupalkin alapuolelta löytyvät pikalinkit: 

Omat lainat 

Omat varaukset 

Uutuudet 

E-kirjat 

Elokuvat 

Äänikirjat 

 

Ohje: linkki sivun alareunassa hakuohjeisiin  

(Puute: ei ole hakukenttää, jolla hakea ohjeita haluamallaan hakusanalla) 
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Toiminnot, joita voi tehdä ilman kirjautumista 

 

2. PERUSHAKU 

Perushaku toimii valkoiseen hakukenttään kirjoittamalla.  

Kaikki osumat –haulla voit hakea usealla hakuaiheella yhtä aikaa, esim. tekijän ja teoksen nimellä. 

Alasvetolaatikosta voit valita erikseen Otsikko-, Tekijä- tai Aihe-haun ja kirjoittaa hakusanat hakukenttään. 

Haku aktivoituu suurennuslasin kuvaa painamalla. 
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3. HAUN RAJAAMINEN 

Sivun vasemmassa laidassa Rajaa hakua -otsikon alla olevilla vaihtoehdoilla (aineistotyyppi, kieli, vuosi jne.) 

voit tarvittaessa rajata hakua.  

Puute: Ei voi rajata hyllypaikalla (aikuiset, lapset ja nuoret). Kansalliskirjastolla kehitteillä uudet fasetit, joilla 

voi rajata kohderyhmän mukaan. 

Tarkan haun alasvetovalikosta löytyy hakuvaihtoehto Hyllypaikka, mutta siihen pitäisi itse tietää mitä 

kirjoittaa. 
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4. UUTUUSHAKU 

 

Valitse etusivulta linkki ”Uutuudet”. Oletuksena on rajaus viimeisimmän kuukauden mukaan. 

Tätä voit muokata valitsemalla haun rajauksen ”Uutuudet” (alin vaihtoehto) ja sieltä rajausvaihtoehdot: 

 Viimeisin vko 

 Viimeisin kk 

 Viimeiset 3 kk 

 Viimeiset 6 kk 

 Viimeiset 12 kk 

 ”Alkaen” vaihtoehdolla, voit itse valita päivämäärän kalenterista, oletuksena kuluva vuorokausi 

 

Huom.! Rajaus kohdistuu hankintoihin sen mukaan kuin ne on lisätty kirjaston tietokantaan, ei esim. 

hankintavuoden mukaan. 
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5. KIRJASTORAJAUS 

 

1) Valitse rajaus Kirjasto 

2) Valitse +-merkillä kunta (esim. Oulu) 

3) Toimipisteet on järjestetty hakutuloksen nimekkeiden määrän mukaan suurimmasta pienimpään. 

    Valitse toimipiste valitsemalla kirjaston nimi (esim. Koskelan kirjasto).  

 

Huom.! Ei voi rajata valitsemasi kirjaston hakuhetkellä saatavana oleviin teoksiin.  

Hakutuloksissa näkyvät myös siis kyseisestä kirjastosta lainatut teokset. 

Katso saatavuustiedot erikseen teostiedoista. 

 

6. SAATAVUUSTIEDOT   

 

Saatavuustiedot näkyvät hakutuloslistalla teostiedoissa. 

Alla olevassa esimerkissä Enni Mustosen Morsiuskesä teosta on 3 saatavana, niteitä eli lainakappaleita 13.  

 

Hakuhetkellä saatavana olevat niteet on merkitty vihreällä pallolla (katso kuva alla). 

Hakuhetkellä lainassa olevat niteet on merkitty ruksilla (katso kuva alla). 

 

Toimipisteen perässä on hyllypaikkamerkintä (katso Hyllypaikan löytäminen, luku 10). 

 

Julkaisun sisältötiedot saat näkyviin valitsemalla julkaisun nimen (esim. Morsiuskesä).  

(katso Kappaleiden ja sisältötietojen löytäminen, luku 11) 
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7. HAKUTULOSJÄRJESTYS 

 
Hakutulosjärjestystä on mahdollista vaihtaa.  

Oletus on relevanssi eli ylimpänä olevat teokset vastaavat parhaiten annettuja hakuehtoja.  

 

Hakutulosten määrää sivulla on myös mahdollista määrittää. Oletuksena 20 tulosta / sivu. 
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8. HAKUTULOKSET SÄHKÖPOSTIIN 

 

Ilman sisäänkirjautumista voit lähettää hakutuloksen sähköpostilla vierittämällä sivun alas ja valitsemalla 

”Lähetä haku sähköpostilla”. 
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9. LEHTIHAKU 

Kirjoita perushaussa (valkoinen hakupalkki) lehden nimi ja paina suurennuslasin kuvaa. 

Hakutuloksissa vuosien 2016–18 lehtinumerot löytyvät vuosiluvun alta, esim. ”Tieteen kuvalehti 2018”. 

 

Saatavuustiedot on järjestetty kirjastoittain eli löytääksesi missä eri kirjastoissa on jokin tietty numero, 

täytyy käydä läpi kaikkien kirjastojen saatavuustiedot. 

Numerotieto näkyy muodossa ”2018 : 1”.  

Jokaiseen yksittäiseen numeroon täytyy tehdä varaus yksitellen. 

 

 

 

Ennen vuotta 2016 julkaistut lehtinumerot näkyvät hakutuloksissa numeroittain,  

esim. ”Tieteen kuvalehti 2014 2” 

 

Kesällä 2018 siirretään vuosien 2013-2015 lehtiniteet vuosinimekkeiden alle. 
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10. HYLLYPAIKAN LÖYTÄMINEN 

 

Eri toimipisteissä sama teos voi olla eri hyllyssä. 

Teostietoihin on merkitty jokaisen toimipisteen hyllypaikka.  

 

Hyllypaikkamerkintä koostuu kolmesta osasta: kirjallisuuslaji/osasto, luokkamerkintä, alkukirjaimet. 

 

Esim. Enni Mustosen Morsiuskesä: 

Koskelan kirjastossa hyllypaikka on merkinnällä ”(Hylly: Romantiikka, Aikuiset, 84.2 MUS)”, 

Komppalinnan kirjastossa ”(Hylly: Aikuiset, 84.2 MUS)”,  

kun taas Oulun kaupungin pääkirjastolla teoksella on ”(Useita sijainteja)”. 

Tarkemmat sijaintitiedot saat näkyviin valitsemalla julkaisun nimen. 

 

Luokkamerkinnän selitys näkyy teostiedoissa, esim. ”Suomenkielinen kertomakirjallisuus (ykl 84.2)”. 

 

Kirjastoaineiston paikantamista varten tarvitaan lisäksi tieto, minkä mukaan teos on kyseiseen luokkaan 

aakkostettu: tekijän sukunimen vai teoksen nimen mukaan.  

Teostietoihin on merkitty kolme ensimmäistä kirjainta tai merkkiä helpottamaan löytämistä. 

(esim. tekijä Mustonen: MUS; teoksen nimi Villakoiran ytimessä: VIL) 

 

Aineistotyyppimerkintä (kirja, CD, DVD jne.) on julkaisun nimen alapuolella.  

Huom.! Varsinkin vanhemmassa aineistossa voi olla virheitä aineistotyyppimerkinnöissä. 

 

Jos teosta ei löydy omalta hyllypaikaltaan, muistathan että kirjastoaineistoa on esillä myös palautus- ja 

uutuushyllyissä ja muissa esittelypaikoissa 
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Vastaava esimerkki tietokirjasta: Villakoiran ytimessä 

(Hylly: Aikuiset, 67.451 VIL), luokka: Koirat (ykl 67.451) 

 

 
 

Vastaava esimerkki lasten ja nuorten aineistosta: Parvela, Timo: Kepler62. Kirja yksi, Kutsu 

(Hylly: Scifi, Lapset ja nuoret, 84.2 PAR) tai (Hylly: Lapset ja nuoret, 84.2 PAR) tai (Useinta sijainteja). 
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Vastaava esimerkki musiikkiaineistosta: Haloo Helsinki: Helsingistä maailman toiselle puolen 

(Hylly: Musiikki, 78.8911 HAL), luokka: Rock (ykl 78.8911), aineistotyyppi: CD  
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11. KAPPALEIDEN JA SISÄLTÖTIETOJEN LÖYTÄMINEN 

 

Hakupalkista Kaikki osumat –tai Otsikko-hauilla voit hakea myös esim. yksittäisen musiikkikappaleen, 

sadun, novellin tai artikkelin nimellä (esim. Maailman toisella puolen).  

Hakutuloslistalla näkyvät julkaisut, ei sisältöä (esim. Helsingistä maailman toiselle puolen). 

Julkaisun tarkemman sisällön saat näkyviin valitsemalla julkaisun nimen ja sitten ”Sisältö/kappaleet”. 

 

 
 

 

Kaikkea, varsinkin vanhemman kirjastoaineiston sisältötietoja ei ole saatavissa. Näitä ei tiedonhaussa löydy.  
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Toiminnot, jotka edellyttävät verkkokirjastoon kirjautumista 

 

12. VERKKOKIRJASTOON KIRJAUTUMINEN 

Annetaan asiakkaalle salanumero, jos sitä ei ole. 

Valitse ”Kirjaudu sisään” etusivun oikeassa yläkulmassa.  

 

Ensimmäistä kertaa kirjautuessasi eri laitteella tai selaimella sinun tulee hyväksyä henkilötietojen 

tallentaminen ja käsittely Finna-palvelussa valitsemalla ”Hyväksy”, 

 

  
minkä jälkeen syötetään niille tarkoitettuihin kenttiin kirjastokortin tunnus (Käyttäjätunnus/viivakoodi) ja 

PIN-koodi sekä valitaan ”Kirjaudu sisään”. 
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Kirjautuneena oma nimi on näkyvissä koko ajan sivun oikeassa ylänurkassa. 

Kun kirjaudut sisään, pysyt samalla sivulla kuin olit ennen kirjautumista.  

Omiin tietoihin (lainat, varaukset, maksut) pääsee valitsemalla yläreunasta oman nimen ja ”Oma tili”. 

 

 

 

oma nimi 
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13. VARAAMINEN 

 

Katso tiedonhakuohjeet (luvut 2-11). 

Varausten ja niteiden määrä näkyy teostiedoista. 

Jos et ole vielä kirjautunut sisään, valitse ”Kirjaudu sisään varataksesi” 
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Kun olet kirjautunut sisään, valitse ”Varaa teos” teostiedosta. 

Puute: ei voi valita monta teosta yhtä aikaa, vaan jokainen teos pitää varata yksitellen. 
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Ennen lopullista varauksen tekoa voit vaihtaa viimeisen voimassaolopäivän tai noutopaikan. 

Valitse ”Tee varaus”. 

 

 

Tämän jälkeen näkyviin tulee teksti ”Varauspyyntö onnistui” ja linkki Varaukset, josta pääset omiin 

varaustietoihin. Valitsemalla ”sulje” pääset takaisin teoksen tietoihin. 

 



Oulun kaupunginkirjasto 

Helka Mäkelä / AsKo-tiimi, Anneli Österman / KOHA-tiimi 

29.5.2018  20 

 

14. VARAUSTILANTEEN TARKISTAMINEN 

 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Varaustietoihin pääset käsiksi etusivulta valitsemalla ”Omat varaukset” tai sivun oikeasta ylänurkasta 

valitsemalla oman nimesi > Oma tili > välilehti Varaukset. 

Kunkin varauksen kohdalla näkyy tieto noutopaikasta, varauksen luonti- ja vanhenemispäivästä sekä tilasta 

(noudettavissa, matkalla noutopaikkaan, lainassa).  

Voimassa olevan varauksen kohdalla näkyy sijainti jonossa. 

Julkaisun nimeä painamalla pääset teostietoihin, josta näkyy tämän hetkisten varausten ja niteiden määrä. 

 

Voimassa olevan varauksen voit perua laittamalla ruutuun raksin ja valitsemalla ”Peru valitut varaukset” 

tai valitsemalla ”Peru kaikki varaukset”. 

Jos varaus on jo noudettavissa tai matkalla, sitä et voi enää perua verkkokirjaston kautta.  

Perumisen voit tehdä tällöin ottamalla yhteyttä kirjastoon. 

 

Voimassa olevan varauksen noutopaikan voit muuttaa vaihtamalla kirjaston nimen alasvetovalikosta. 

Matkalla olevan varauksen noutopaikkaa ei enää pysty vaihtamaan. 

 

Varaus on mahdollista myös keskeyttää esim. loman ajaksi menettämättä paikkaa jonossa. 

Valitse ”Keskeytä varaus”, jolloin se ei ole aktiivisena. 

Valitse ”Jatka varausta”, jolloin saat keskeytetyn varauksen takaisin voimaan. 

Huom.! Puuttuu painike ”Keskeytä kaikki varaukset”. 
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15. VARAUSTEN NOUTOPAIKAN VALITSEMINEN 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12.) 

 

Ensimmäistä kertaa kirjautuessasi OUTI-verkkokirjastoon tarkista ensisijainen varausten noutopaikka Omat 

tiedot –välilehdeltä, muuta se tarvittaessa ja tallenna. 

Varausta tehdessäsi voit vaihtaa halutessasi noutokirjastoksi jonkin muun kuin ensisijaisen noutopaikan  

(katso luku 13). 

 

 

oma nimi 
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16. YHTEYSTIETOJEN, PIN-KOODIN JA VIESTIASETUSTEN 

MUOKKAAMINEN 

 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Omat tiedot -välilehdellä voit muuttaa puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen kirjoittamalla ne niille 

tarkoitettuun kenttään.  

 

Huom.! Uutuusseurannalle on oma, erillinen sähköpostiosoitekenttä sivun alussa. 

 

Osoitteen tai varaustunnisteen muuttamista varten valitse ”Tee muutospyyntö”. 

Varaustunniste on oletuksena 12-numeroinen, järjestelmän antama yksilöllinen tunniste varausten noutoa 

varten. Tunnisteen voit halutessasi vaihtaa haluamaksesi yksilölliseksi tunnukseksi, joka voi sisältää sekä 

kirjaimia, numeroita että erikoismerkkejä. 

 

Nimenmuutosta varten asioi henkilökohtaisesti valitsemassasi OUTI-kirjastossa. 
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Viestiasetuksia voit muuttaa Omat tiedot -välilehdellä valitsemalla ”Muuta viestiasetuksia”. 

Valitse lopuksi ”Lähetä”. 

 

Jos et ole valinnut sähköposti- tai tekstiviestivaihtoehtoa, noutoilmoitus lähetetään kirjeitse.  

 

Myöhästyneistä lainoista lähetettävä palautuskehotus lähetetään ainoastaan kirjeitse. 

Huom.! Palautuskehotukset lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse 1.9.2018 alkaen. 

 

Sähköpostiosoite pitää olla tallennettu ennen kuin voit tilata muistutuksia tai kuitteja sähköpostiin. 

 

 

PIN-koodin voit vaihtaa painikkeella ”Vaihda kortin PIN-koodi”. 

 

Tallenna lopuksi tekemäsi muutokset valitsemalla ”Tallenna”. 
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Sivun lopussa näkyy, milloin asiakkuutesi on vanhenemassa.  

Se päivitetään asioimalla henkilökohtaisesti tai puhelimitse valitsemassasi OUTI-kirjastossa.  

Jos asiakkuutesi on ehtinyt jo vanhentua, verkkokirjaston käyttö (kuten lainojen uusiminen) estyy. 

Uusimisen jälkeen asiakkuus on voimassa 5 vuotta. 

 

Verkkokirjaston Finna-tili on mahdollista poistaa käytöstä. 

Jos Finna-tilin poistaa, katoaa listat ja uutuusseurannat, mutta ei ne tiedot, jotka tulevat 

kirjastojärjestelmästä (lainat, varaukset, yhteystiedot, maksut).  

Kun Finna-tilin poiston jälkeen kirjautuu uudelleen, luodaan uusi tili, jossa näkyy normaalisti 

kirjastojärjestelmästä haettavat tiedot (lainat, varaukset, yhteystiedot, maksut).  

Ei ole pelkoa, että vahingossa poistaa oman kirjastokorttinsa kokonaan. 

 

 

 

 



Oulun kaupunginkirjasto 

Helka Mäkelä / AsKo-tiimi, Anneli Österman / KOHA-tiimi 

29.5.2018  26 

 

17. LAINOJEN UUSIMINEN 

 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Valitse välilehti Lainat. 

Sivun oikeassa laidassa näkyy kunkin lainan jäljellä olevat uusimiskerrat sekä eräpäivä. 

Lainojen järjestystä voit vaihtaa eräpäivän mukaisesta järjestyksestä otsikon mukaiseen. 

 

Valitse uusittavat lainat merkitsemällä ruksit ruutuun lainojen vasemmalla puolella.  

Voit myös valita kaikki lainat laittamalla ruksin ”Valitse kaikki” –ruutuun. 

Valitse lopuksi ”Uusi valitut lainat”.  

 

Jos lainaa ei voi uusia, ruudun tilalla lukee ”Ei voi uusia”. 

Lainaa ei voi uusia, jos: 

 se on lainattu tai uusittu saman vuorokauden aikana (teksti ”Ei voida uusia vielä”) 

 uusimiskertoja ei enää ole jäljellä (enintään 5) 

 aineistotyyppi on sellainen, että sitä ei voi uusia (mm. lyhytlainat) 

 teoksesta on varauksia eikä yhtään nidettä vapaana 

 maksujen määrä (12 €) on ylittynyt 
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Uusitut lainat siirtyvät listassa eräpäivän mukaiseen järjestykseen.  

Näin ollen, jos laina-aika on 2 viikkoa, voi se mennä myös listan keskivaiheille. 

Eräpäivän alapuolelle tulee teksti ”Uusiminen onnistui” ja uusimisruudun tilalle teksti ”Ei voi uusia”. 

Uusia voit yleensä 28 vrk:n lainoja 27 vrk ja 14 vrk:n lainoja 13 vrk ennen eräpäivää, riippuen pyhäpäivistä 

tai muista odotettavissa olevista kirjastojen kiinniolopäivistä. 
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Jos sinulla on rinnakkaiskortteja, pitää jokaisen kortin lainat uusia erikseen eli käsiteltävä kirjastokortti pitää 

valita lainojen yläpuolella olevasta Kirjastokortti-valikosta.  
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18. MAKSUTIETOJEN TARKISTAMINEN JA MAKSAMINEN 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Maksutietoihin pääset käsiksi sivun oikeasta ylänurkasta valitsemalla oman nimesi > Oma tili > välilehti 

Maksut. 

Maksut näkyvät vanhimmasta uusimpaan. Huom. Maksut eivät ole päivämääräjärjestyksessä 

(kirjauspäivämäärä) vaan syntyjärjestyksessä. Kertyvät maksut voivat siis olla päivämäärän mukaan 

”väärässä” kohdassa. Esim. myöhästymismaksuissa kirjauspäivämäärä päivittyy joka kerta, kun maksua 

kertyy lisää. 

 

Tiedoissa näkyvät:  

 Otsikko: esim. lainan nimi ja eräpäivä, joka toimii linkkinä teostietoihin 

 Selite: esim. myöhästymismaksu 

 Kirjauspäivämäärä 

 Maksettavaa: kertyneen maksun määrä 

 

Viimeisessä sarakkeessa näkyvät maksut yhteensä. 

 ”Siirry maksamaan”-painikkeesta pääset maksamaan maksut verkossa. 

Alaraja verkkomaksamiseen on 0,65 €. 

Verkkokirjaston lisäksi yleisimmillä maksukorteilla maksut voit maksaa pääkirjastossa sekä Haukiputaan, 

Kaakkurin, Kaijonharjun, Karjasillan, Kiimingin, Maikkulan, Myllyojan, Oulunsalon ja Rajakylän kirjastoissa ja 

käteisellä pääkirjaston lisäksi kirjastojen yhteydessä olevilla Oulu10-palvelupisteillä Haukiputaalla, 

Kiimingissä, Oulunsalossa, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä. 
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19. LAINAUSHISTORIA 

 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Valitse välilehti Lainaushistoria. 

 

Voit järjestää lainaushistorian tällä hetkellä lainaus-, palautus- tai eräpäivän mukaiseen järjestykseen joko 

uusimmasta vanhimpaan tai vanhimmasta uusimpaan. 

 

Lainaushistorian voit myös tyhjentää. 
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Omat tiedot -välilehdellä voit määrittää, säilytetäänkö lainahistoria aina, lain salliman ajan (oletus) vai ei 

koskaan. Vaihtoehdot tulevat Kohasta. Suomessa ei ota lainsäädäntö kantaa, kuinka kauan lainahistoriaa 

voi säilyttää, joten käytännössä Aina ja Oletus –vaihtoehdot säilyttävät tiedot saman aikaa. Jossain muussa 

maassa lainsäädäntö voi ottaa kantaa lainahistorian säilytysaikaan. 
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20. KIRJASTOKORTIT 

 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Omaan tiliin voit liittää rinnakkaiskortteja, esimerkiksi perheenjäsenten kirjastokortit, joiden tietoja pääsee 

muokkaamaan, uusimaan lainoja ja tekemään varauksia. 

Valitse ”Liitä kirjastokortti/rinnakkaiskortti” ja syötä niille tarkoitettuihin kenttiin liitettävän kirjastokortin 

tunnus ja PIN-koodi. 

Kirjastokortille voit halutessasi vaihtaa tunnuksen tilalle nimen erottaaksesi sen muista. 

 

Myös PIN-koodin voit päivittää tästä.  

 

Kirjastokortin voit poistaa tilistä valitsemalla ”Poista kirjastokortti omasta tilistä”. 
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21. SUOSIKIT 

 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Tiedonhakuja tehdessäsi voit valita yksittäisiä teoksia suosikeiksi painamalla ”nastaa” teoksen kohdalla, 
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ja luoda omia listoja ja antaa näille sanallisia kuvauksia.  

Tallennuksen jälkeen teoksen tietojen alle tulee sinisellä pohjalla ”Tallennettuna:” ja listan nimi linkkinä. 

 

 
 

Tallennetut suosikit saat näkyviin valitsemalla nimesi kohdalta Oma tili ja välilehden Suosikit. 

Tätä kautta voit lisätä uusia listoja, siirtä teostietoja eri listoille, poistaa niitä ja lähettää listoja sähköpostilla. 

Listan voi tehdä myös julkiseksi ja laittaa listan osoitteen esim. omille kotisivuille/blogiin/sosiaaliseen 

mediaan. Julkisia listoja ei listata missään vaan ne pitää itse aktiivisesti jakaa jossain.  
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22. TALLENNETUT HAUT JA UUTUUSVAHTI 

 

Katso Verkkokirjastoon kirjautuminen (luku 12) 

Tiedonhakuja tehdessäsi voit tallentaa kokonaiset hakutulokset vierittämällä hakutulossivun loppuun ja 

valitsemalla ”Tallenna haku”. Haun voit myös lähettää sähköpostilla. 

 



Oulun kaupunginkirjasto 

Helka Mäkelä / AsKo-tiimi, Anneli Österman / KOHA-tiimi 

29.5.2018  37 
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Tallennetut haut saat näkyviin valitsemalla nimesi kohdalta Oma tili ja välilehden Tallennetut haut. 

 

Tallennetuille hauille voit asettaa uutuusvahdin päivittymään joko viikoittain tai päivittäin.  

Ilmoitukset tulevat Omat tiedot –sivulla määrittelemääsi uutuusvahtien sähköpostiosoitteeseen.  

Jos uutuussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, pyytää verkkokirjasto tässä vaiheessa lisäämään sen. 

 

Uutuusvahdissa seurataan viimeksi kirjaston tietokantaan lisättyjä teoksia, jolloin mukaan tulee myös 

muita kuin julkaisuvuoden mukaisia teoksia. Tällöin esim. asiasanalla uutuuksien seuraaminen ei onnistu, 

koska asiasanat lisätään vasta siinä vaiheessa, kun teos saapuu kirjastoon. Parhaiten uutuusvahtia voi 

käyttää tekijän, aineistotyypin ja kustantajan seuraamiseen, sillä nämä tiedot lisätään jo tilausvaiheessa. 

 

Tällä sivulla voit tarkastella myös viimeisimpiä tekemiäsi hakuja, tallentaa ne tai tyhjentää ne 

hakuhistoriasta. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


