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Taustaa
• kaikki haut kohdistuvat indeksiin

• Koha käyttää tällä hetkellä Zebra nimistä indeksiä/hakukonetta

• Zebra on erillinen ohjelma

• Zebra hyödyntää ns. Common Command Language Searchingiä (CCL) sisäisenä 
hakuprotokollana

• tietokantaan ei voi tehdä tarkan haun kautta suoria hakuja
• myös tarkan haun taustalla käytetään CCL-hakuprotokollaa, hakija ei vain näe sitä suoraan

• haun tehtyään Koha näyttää, mitä hakutermejä käytettiin

• nidehaulla voi hakea tietystä MARC-kentästä Räätälöidyillä hakukentillä.

• tiedonhaun hitaus johtuu pääsääntöisesti saatavuustietojen haun hitaudesta. Kun 
niteitä on paljon, saatavuuslaskenta hidastuu. Monimutkaiset laina- ja 
maksusäännöt hidastavat laskentaa entisestään.

Anneli Österman

9.9.2019
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Indeksi
Sanahaku (kw)

• sisältää kaiken 

indeksoidun 

erottelematta, 

mikä termi on

• teokset

Tekijät (au)

• Päätalo, Kalle

• teokset

• Lindgren, Astrid

• teokset

Nimekkeet (ti)

• Seitsemän 

veljestä

• teokset

• Sinuhe 

egyptiläinen

• teokset

Julkaisuvuodet 

(pb)

• 1976

• teokset

• 2016

• teokset

Asiasanat (su)

• mustikka

• teokset

• koiraeläimet

• teokset

Tiedonhakija

Tietokanta

Tiedonhakija 

tekee haun 

indeksiin ja 

indeksi palauttaa 

listan teoksista, 

jotka vastaavat 

hakua.

Teokset 

indeksoidaan 

tietokannasta 

indeksiin. 

Tiedonhakuja ei 

tehdä suoraan 

tietokantaan.
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Kurkistus tietokantaan

Biblio-taulu

Biblioitems-taulu

Biblio_metadata-taulu
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Biblio_metadata-taulun marcxml-

sarakkeessa on koko marc-tietue 

xml-muodossa.

Kurkistus tietokantaan
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Indeksin määrittely

• Zebraan määritellään, mitkä MARC-

kentät indeksoidaan mihinkin 

indeksin osaan

• Esim. vieressä 245$a-osakenttä 

on määritetty indeksoitumaan 

”Title-cover” ja ”Title” –

indekseihin.

• Jos jotain kenttää ei ole määritetty, 

sitä ei voi hakea

• Indeksejä voi tehdä myös 

halutessaan/osatessaan lisää
• (:w = Word, :p = Phrase, :s = String, :n = 

Number, default = Phrase)
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Indeksi
Sanahaku

• sisältää kaiken 
indeksoidun 
erottelematta, 
mikä termi on

Tekijät

• Päätalo, Kalle

• ID:t

• Lindgren, Astrid

• ID:t

Nimekkeet

• Seitsemän veljestä

• ID:t

• Sinuhe 
egyptiläinen

• ID:t

Julkaisuvuodet

• 1976

• ID:t

• 2016

• ID:t

Asiasanat

• mustikka

• ID:t

• koiraeläimet

• ID:t

Miten haku toimii?
• Tiedonhakija valitsee, mistä indeksin osasta haluaa tietoa hakea eli onko kyse esim. tekijä tai 

nimeke.

• Tiedonhaun käyttöliittymä kohdistaa haut aina tiettyyn indeksiin

• Sanahaulla saa haettua kerralla hyvin monesta kentästä, mutta silloin ei voi tietää, mihin MARC-

kenttään haku kohdistuu.
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Miten haku toimii?

• Haussa voi käyttää alasvetovalikoiden lisäksi myös indeksien tunnisteita kirjoittamalla ne sanahakuun, 

esim. ti:seitsemän veljestä AND itype:DV

• tässä haetaan nimekkeistä sanoja ”seitsemän veljestä” sekä aineistolajia DVD

• aineistolajihaussa pitää käyttää aineistolajin lyhennettä/tunnistetta

• vieressä yleisimmät 
tunnisteet

• täydellinen listaus 
tunnisteista löytyy 
englanninkielisestä 
Koha-manuaalista: 

https://koha-
community.org/manual
/17.05/html/13_searchi
ng.html?#kohasearchin
dexes

Personal-name pn

Corporate-name cpn

Conference-name cfn

Title ti

Title-series se

Title-uniform ut

ISBN nb

ISSN ns

Local number sn

Local-classification lcn and callnum

Subject su, su-to, su-geo, su-ut

Pubdate yr,pubdate

Date-of-Acquisition acqdate

Language ln

Place-of-publication pl

Abstract ab

Notes nt

Record-type rtype, mc-rtype, mus

Author au, aut

Subject-person-name su-na

Any (keyword) kw

Publisher pb

Content-type ctype

Koha-Auth-Number an

Author-personal-

bibliography
aub

Author-in-order auo

https://koha-community.org/manual/17.05/html/13_searching.html?#kohasearchindexes


Valikko suhteessa tunnisteisiin
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kw

kw,phr

au

au,phr

cpn

cfn

cpn,phr

cfn,phr

pn

pn,phr

ti

ti,phr

se

su

su,phr

su-br

su-na

su-rl

bc

location

sn

nb

ns

lcn, callnum

ln,rtrn

nt

curriculum

pb

pl

yr,pubdate

acqdate



Haku

• Haun voi tehdä joko tarkassa haussa valitsemalla hakuehdot valikoista tai CCL-
tunnisteilla pikahaussa tai sanahaussa. 

• Kahta tapaa voi myös yhdistellä. 

• Toimintalogiikka on sama.

Anneli Österman
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Haku

• Tunnisteita voidaan käyttää yksinkertaisiin hakuihin, mutta se on myös tehokas
tapa tehdä monimutkaisia hakuja, sillä ne mahdollistavat monipuolisten hakujen
rakentamisen.

• Aloita haku valitsemalla ensin haluamasi indeksin tunniste ja sen jälkeen
yhtäsuurikuin-merkki tai kaksoispiste:
• ti=seitsemän veljestä

• au=kivi aleksis

• su=suomenkielinen kirjallisuus

• su-na=kekkonen

• kw=sienet

Anneli Österman
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Haku

• Voit hienosäätää hakuasi yhdistelemällä hakutermejä Boolean 
operaattoreilla ‘and’, ‘or’, tai ‘not’. 
• ti=seitsemän veljestä and au=kivi aleksis

• su=suomenkielinen kirjallisuus not su-na=kekkonen

• kw=metsä and su=sienet

• hipsut ja boolen operaattorit
• hakulausetta ei voi lopettaa tai aloittaa boolen operaattorilla

• ti:war and

• ti:and she laughed

• operaattori pitää ”suojata” hipsuilla

• ti:”war and”

• ti:”and she laughed”

• ti:”pride and” and au:austen

Anneli Österman
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Haku

• Voit myös käyttää haun tarkentimia hakutulosten rajaamiseen
• ti,first-in-subfield=C tai ti,first-in-field=C (hakee kaikki nimekkeet, jotka alkavat

kirjaimella ‘C’) 

• ext : exact search on whole subfield
• esim. ti,ext:suomen kuvalehti

• kirjojen nimekkeiden haussa ongelmallinen, koska 245-kentässä ISBD-kuvailusääntöjen mukaisia
välimerkkejä

• st-numeric : type number (integer)
• esim. yr,st-numeric:2016

• phr : search on phrase anywhere in the subfield
• kw,phr:seitsemän veljestä

• st-date : type date (pvm)

• rtrn : right truncation (katkaisu oikealta)
• ti,rtrn:prid and au:austen

Anneli Österman
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Haku

• ltrn : left truncation (katkaisu vasemmalta)
• Word or Phrase: First word of term is left truncated. 

• String: Entire term is left truncated. 

• Word list: Each word is left truncated

• lrtrn : left and right truncation (katkaisu vasemmalta ja oikealta)

• Word or Phrase: First word of term is left truncated and last word of term is right truncated. 

• String: Entire term is left and right truncated. 

• Word list: Each word is left and right truncated.

• startswithnt : subfield starts with (alkaa sanalla)
• ti,startswithnt:car

Anneli Österman

9.9.2019
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Haku
• Voit myös rajata aineistolajilla, jolloin käytetään tunnistetta itype ja sen jälkeen

aineistolajin tunnistetta
• itype:KI (jatkossa itype:KIRJA)

• itype:DV (jatkossa itype:DVD)

• Rajata voi myös luettelointitietueen aineistotyypillä, jolloin käytetään tunnistetta l-format ja 
sen jälkeen tyypin tunnisteita. Tämä haku yhdistelee tietoja tietueen nimiöstä sekä 006 ja 007 
–kentistä.

• l-format:ta (tekstiaineisto)

• l-format:tb (isotekstinen)

• l-format:fk (pistekirjoitus)

• l-format:sd (CD-levy, ääni)

• l-format:ss (kasettiäänite)

• l-format:vf (VHS)

• l-format:vd (DVD-video)

• l-format:co (CD-levy, ohjelmisto)

• l-format:cr (verkkosivu)



Haku
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Kohdeyleisö haetaan aud + lyhenne

• aud:a (esikouluikäiset)

• aud:b (ala-asteikäiset)

• aud:c (yläasteikäiset)

• aud:d (lukioikäiset ja vastaavat)

• aud:e (aikuiset)

• aud:f (erityisryhmä)

• aud:g (yleinen)

• aud:j (lapset ja nuoret)

Sisältöä voi hakea kolmella eri lyhenteellä: 

• fic:1 (kaunokirjallisuus)

• fic:0 (tietokirjallisuus)

• bio:b (elämäkerta)

• mus:j (musiikkiäänite)

• mus:I (puheäänite)



Haku
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Sisältötyyppejä haetaan käyttämällä ctype-

tunnistetta ja sisältötyypin tunnistetta

• ctype:i

• tieto haetaan 008-kentästä merkkipaikoilta 24-27,

a - Tiivistelmät, lyhennelmät

b - Bibliografiat

c - Luettelot, kuvastot

d - Sanakirjat, sanastot

e - Tietosanakirjat, hakuteokset 

f - Käsikirjat 

g - Artiklat, pykälät 

i - Hakemistot, indeksit

j - Patentit 

k - Diskografiat

l - Lait, säädökset 

m - Väitöskirjat tai muut opinnäytteet

n - Kirjallisuuskatsaukset

o - Arvostelut

p - Ohjelmoidut tekstit 

q - Filmografiat

r - Henkilö- tai yhteisöhakemistot, matrikkelit, jäsenluettelot 

s - Tilastot 

t - Tekniset raportit 

u - Standardit, tekniset spesifikaatiot 

v - Oikeustapauskeskustelut 

w - Tuomioistuinpäätökset 

y - Vuosikirjat 

z - Sopimukset

2 - Eripainokset

5 - Kalenterit 

6 - Sarjakuva-albumit, sarjakuvaromaanit 

Lähde: https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/bib/008.htm#BK



Haku
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• Käytettäessä edellä mainittuja hakurajauksia, on otettava huomioon, että tiedot indeksoidaan 

nimiöstä, 006, 007 ja 008 –kentistä. Jos kyseisissä kentissä ei ole tietoja, tietueet eivät luonnollisesti 

silloin löydy niiden perusteella.

• Varsinkin vanhemmassa aineistossa on puutteita näissä kentissä luettelointitiedoissa. Puutteet 

voivat johtua mm. 

• formaattimuutoksesta (finmarcissa ei voinut tallentaa kyseistä tietoa)

• kirjastojärjestelmästä (vanha järjestelmä ei vaatinut antamaan/tallentamaan tietoja)

• luetteloinnin tasosta (luetteloitu minimitasolla esim. paikallisaineistoa)

• luettelointivirheistä (virheellisiä tietueita voi tulla myös BTJ:ltä)



Haku
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• Hakulausekkeita voi myös ryhmitellä

• Boolen operaattoreita käytettäessä pystyy hakutermejä ryhmittelemään sulkeita käyttämällä

• ’su:matematiikka and su:oppikirjat not kw:pitkä and su:lääkelaskenta’ antaa eri tuloksen kuin 

’(su:matematiikka and su:oppikirjat) not (kw:pitkä and su:lääkelaskenta)’

• sulkeiden vaikutusta kannattaa testailla



Haku
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• Jos ihmettelet, miksi jokin teos tulee 
hakutuloksiin, tutki teoksen luettelointitietoja. 
Todennäköisesti hakutermi löytyy jostain 
kentästä.

• Esim. nimeke-haulla ”Seitsemän veljestä” 
löytyy myös Ilkka Malmbergin Seitsemän 
miestä –teos. Kun avaa MARC-tietueen 
esikatseluun, huomaa, että 600$t-kentästä 
löytyy käytetty hakulause.
• 600$t-kenttä on määritetty 

indeksoitumaan nimeke-hakuun.

Tipsi: MARC-esikatselussakin

voi hakea CTRL+f -näppäinyhdistelmällä



Haku
• Jos kimpassa on säädetty tarkennetun haun valikoihin käytettäväksi 

oletuksena muuta kuin Sanahaku, indeksin lyhenteellä haku alimmasta 
kentästä ei toimi.

• Jos halutaan käyttää lyhenteitä, pitää sitä käyttää ylimmäisellä rivillä Sanahaku valittuna tai 
yläreunan Hae tietokannasta –laatikon kautta.

Anneli Österman

2.10.2017



Hakutuloksen järjestäminen

Anneli Österman

9.9.2019

• OUTIssa on hakutulokset järjestetty oletuksena julkaisuvuoden mukaan uusimmasta vanhimpaan, 

mutta sen pystyy pääkäyttäjät muuttamaan tarvittaessa.

• Joissain hauissa jokin muu järjestyslogiikka voi olla parempi

• kokeile eri vaihtoehtoja.

• Huom! Suosion mukaan järjestäminen ei tunnu toimivan

• Järjestyksen voi vaihtaa tarkassa haussa jo ennen hakua tai kaikissa hauissa hakutuloslistalla.

Tarkassa haussa Hakutuloslistauksessa



Niteiden suodattaminen
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• Suodata-linkkiä voi käyttää niteiden suodattamiseen teoksen tarkat tiedot -näytöllä

• Esim. Suomen kuvalehti 2016 1-26 sisältää paljon niteitä

• voit suodattaa näkyviin niteet, joiden numero on esim. 2016 : 4

• tai tietyn kirjaston niteet, kaikkien rivien perusteella voi tehdä suodatusta.



Poimintoja hyödyllisistä indekseistä
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• sijaintikirjasto: holdingbranch

• holdingbranch:OUPK

• kirjasto: branch (ei ota kantaa, onko koti- vai sijaintikirjasto)

• branch:OUAS

• hyllypaikka: location

• location:LN

• kokoelmakoodi: ccode

• ccode:CELIA

• ei-lainata -tila: notforloan

• notforloan:-1

• tekstityksen kieli: ln-subtitle

• ln-subtitle:fin

• alkuperäiskieli: language-original

• language-original:jpn

• puheen kieli: ln-audio

• ln-audio:swe



Nidehaku
• Kohan nidehakua voi käyttää 

esimerkiksi kokoelmatyön apuna.

• Sen avulla voi myös hakea niteitä 
erämuokkaukseen

• Nidehaun ohje löytyy Kohan ohje 
suomeksi –wikistä Tiedonhaku-
osiosta: 
• https://tiketti.koha-

suomi.fi/projects/koha-suomen-
dokumentaatio/wiki/9_Tiedonhaku#97
-Nidehaku

Anneli Österman
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https://tiketti.koha-suomi.fi/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/9_Tiedonhaku#97-Nidehaku


Hakuhistoria

• Hakuhistoria löytyy oikeasta yläkulmasta, kun klikkaa oman 
käyttäjätunnuksen/kirjautumiskirjaston kohdalta.

• Hakuhistoriaa pystyy
myös poistamaan
valitsemalla halutut
rivit ja valitsemalla
sitten yläpuolelta ”Poista”.



Hakuesimerkkejä
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• Tekijänä Willem

• au,ext:willem

• Suomen mestari 1

• ti:suomen mestari 1 tai tarkassa haussa valikosta nimeke ja kenttään teksti suomen mestari 1

• Oma suomi 2

• mielenkiintoinen. Nimeke luetteloitu samalla tavalla kuin Suomen mestari 1, mutta silti 

samanlainen hakulause ei toimi.

• ti:oma suomi and ti:2 tai ti:oma suomi

• Verso 4 (Hellessä osa 1)

• ti:verso 4



Hakuesimerkkejä
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• Matematiikan uuden opintosuunnitelman mukaiset lyhyen matematiikan oppikirjat

• pitäisi tietää, koska uusi opintosuunnitelma tullut voimaan

• su:matematiikka and su:oppikirjat and kw:lyhyt and yr,st-numeric>2015

• psykologian tietokirjoja (ei kaunoa sekaan)

• su:psykologia and fic:0

• su:psykologia and fic:0 and itype:KI

• su:psykologia and fic:0 not su:oppikirjat

• lcn:14 and fic:0 || callnum:14 and fic:0

• lasten aineiston rajaaminen pois tuloksista

• su:jännityskirjallisuus and aud:e (kohderyhmä aikuiset)

• su:jännityskirjallisuus not location:LN (Helle LA)

• su:jännityskirjallisuus not (location:LN or location:N)



Hakuesimerkkejä
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• kirjoja häiden suunnittelusta

• su:häät and su:suunnittelu and fic:0

• jännitys-genressä 2016-2017 ilmestyneet kirjat

• luokka/lcn-haun pitäisi hakea myös fiktiiviset lisäluokat, mutta jostain syystä se ei sitä tee

• kiertotie: genreä voi hakea kokoelma-koodilla: ccode:JANNITYS and itype:KI and yr,st-

numeric>2015

• alkukieleltä japaninkieliset kirjat

• language-original:jpn and itype:KI (Helle: KIRJA)

• alkukieleltä japaninkieliset kirjat, jotka käännetty suomeksi

• language-original:jpn and ln:fin and itype:KIRJA

• alkukieleltä ranskankieliset elokuvat

• language-original:fre and itype:DV

• language-original:fre and l-format:vd



Hakuesimerkkejä
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• elokuvat joissa on tekstitys arabiaksi

• ln-subtitle:ara

• äänikirjat, joissa audio ruotsiksi

• ln-audio:swe and mus:i

• monikielisen kirjaston arabiankieliset kirjat meidän kokoelmassamme

• ccode:MONIK and ln:ara and holdingbranch:OUPK

• Kotilääkäri 2017

• nyt: ti,ext:kotilääkäri and itype:LA

• vuosinimekemuutoksen jälkeen: ti: kotilääkäri 2017 and itype:LA

• Suomen kuvalehti 2016

• ti:suomen kuvalehti 2016



Hakuun liittyviä kysymyksiä

Anneli Österman

9.9.2019

• Onko osakohde/emo –hakuun olemassa joku hakulause, jos haluaa pikahaussa itse rajata suoraan 

haun vain emoihin, eikä rajata vasta faseteista? 

• tarkassa haussa voi jo ennen haun tekoa valita emo/osakohde-rajauksen

• 773$t-kentästä voi hakea host-item –haulla:

• host-item:butterfly -> tuloksena osakohteet, joiden ”teoksessa”-kentässä on sana 

butterfly.

• muuta varsinaista hakulausetta ei ole olemassa, mutta voi vähän huijata ja lisätä hakutuloksen 

saatuaan osoiterivin perään

• emo: &limit=only_host_items

• osakohde: &limit=only_component_parts

• ei varsinaisesti yhtään nopeampaa kuin fasetin painaminen :D



Hakuun liittyviä kysymyksiä
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• Hae myös indekseistä –täppä tarkassa haussa, milloin ja miksi tätä tulisi käyttää/ei käyttää?

• en käyttäisi oikeastaan koskaan. Jos tähän laittaa täpän, kohdistuu haku indeksin termeihin

• tuloksena siis lista termeistä, jotka löytyy indeksistä ei listaa teoksista, joista kyseinen termi 

löytyy

• Onko genreihin lyhennettä vai pitääkö kirjoittaa aina jännitys, romantiikka yms. kokonaan?

• kokoelmien ”lyhenteet”/tunnisteet eivät varsinaisesti ole lyhenteitä. Tunnisteena on käytetty 

koko sanaa (ilman ääkkösiä), jos se vain on mahtunut kymmeneen merkkiin (paitsi Sarjasto tuli 

vahingossa sarjaksi).

• CELIA, ERA, FANTASIA, KAUHU, JANNITYS, LYLA, MONIK, NOVELLIT, ROMANTIIKK, SARJA, 

SCIFI, SOTA

• ti: da vinci and ln-subtitle: fin –haku antaa tulokseksi myös dvd:n Koodin salaisuudet. Miksi? 

Asiasanana on da vinci, mutta eihän sen sieltä pitäisi hakea.

• 600$t-kentässä on Da vinci –koodi



Hakuun liittyviä kysymyksiä
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• ti,ext: ei toimi aineistolajin kirjan kanssa  koskaan, voi vain käyttää satunnaisesti lehtien hakemisessa

• tämä johtuu siitä, että kirjojen nimien perässä on monesti välilyönti ja /-merkki. Se tulkitaan osaksi 

nimekettä, jolloin haettu nimeke ei vastaa täydellisesti hakutermiä. Jos kirjoittaa kirjan nimen perään 

välilyönnin ja /-merkin, osuu se myös hakuun.

• esim. ti,ext:lapinpoika /

• su:, au:, ti: sanan katkaisu ei toimi koskaan, ei automaattisesti eikä tähdellä. Sana on aina osattava kirjoittaa 

loppuun asti. Mutta esim. au: sallamaa –haku hakee kyllä tuloksia ilman etunimeä

• hakusanojen pitää tosiaan olla kokonaisia

• tarkenteella rtrn pystyy katkaisemaan sanan myös keskeltä: 

• esim. ti,rtrn:pyhä maa ma

• au-haussa hakukone osaa erottaa etunimen ja sukunimen, siksi pelkällä sukunimellä haku onnistuu

• Kyyti-kirjastojen ohjeessa sanottiin että MARC-hakuja ei voi tehdä, vähän kyllä sitä lausuntoa ihmetellään

• väite pitää sinänsä paikkansa, että ei voi määrittää hakuun, että ”hae 500$a-kentästä”. Mutta hyvin moni 

MARC-kenttä kuuluu johonkin indeksiin ja kun kohdistaa haun kyseiseen indeksiin, osuu haku myös 

haluttuun MARC-kenttään

• huono puoli: samaan indeksiin voi kuulua moni muukin MARC-kenttä, jolloin hakuun osuu myös 

epärelevantteja kenttiä/tuloksia.

• nidehaussa pystyy tekemään tiettyyn kenttään kohdistuvia hakuja räätälöidyillä hakukentillä

• https://koha-community.org/manual/17.05/html/13_searching.html?#kohasearchindexes

https://koha-community.org/manual/17.05/html/13_searching.html?#kohasearchindexes


Tiedonhaku Finnassa
OUTI-kirjastoissa tehty Finna-verkkokirjasto-ohje

https://tiketti.koha-suomi.fi/documents/37

Anneli Österman
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https://tiketti.koha-suomi.fi/documents/37


Tiedonhaku Finnassa - Yleistä

• Finnalla on oma hakuindeksi, jota päivitetään säännöllisesti, kun teoksia lisätään 
tai luettelointitietoihin tehdään muutoksia. Indeksointiväli on sovittavissa 
Kansalliskirjaston kanssa.

• Käytettävissä on perushaku ja tarkennettu haku

• Hakutulosten oletusjärjestys määritetään Finnan hallintapaneelissa
• esim. Kyytissä, OUTIssa ja Vaarassa ”Relevanssi”

• Finnan haku tekee ”sivistyneitä arvauksia”
• haku osaa hakea myös sanan eri taivutusmuodoilla (villasukka -> villasukat, sukat, 

villasukkien, villasukkia)
• jos haetaan "keskiajan historia", tulee hakutuloksiin myös "keskiajan kulttuurihistoria"
• sumea haku, joka hakee myös hakee sellaisia tuloksia, joissa on hakusanan kaltainen sana

• Boolean operaattorit käytössä

• Tarkoititko-toiminto ehdottaa samantapaisia hakuja
• Tarkoititko: my way anka » my way anna, my way aika, my way anja

Anneli Österman

9.9.2019

https://kyyti.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=my+way+anna&type=AllFields
https://kyyti.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=my+way+aika&type=AllFields
https://kyyti.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=my+way+anja&type=AllFields


Tiedonhaku Finnassa - Perushaku

• Perushaun ohje: https://outi.finna.fi/Content/Help#basicsearch

• Perushaku antaa ehdotuksia kirjoitettuun termiin liittyen

• Voit myös valita käytettävän indeksin hakukentän viereisestä valikosta

• Finnassa on myös jonkinasteinen CCL-tuki perushaussa
• title:iijoen AND author:päätalo

• Laajaa hakutulosta voi kaventaa faseteilla Anneli Österman

9.9.2019

https://outi.finna.fi/Content/Help#basicsearch


Tiedonhaku Finnassa – Tarkennettu haku

• Tarkennetun haun ohje: 
https://outi.finna.fi/Content/Help#a
dvancedsearch

• Tarkennetussa haussa voi määrittää 
jo ennakkoon, mistä indeksistä 
hakutermiä haetaan

• Boolean operaattorit käytössä myös 
alasvetovalikoissa

• Voi tehdä myös hakuryhmiä eli 
yhdistellä eri hakujoukkoja

• Rajauksia voi tehdä mm. kielen, 
aineistotyypin ja valmistusvuoden 
mukaan
• huomaa, että Finnan aineistotyyppi ei 

ole sama asia kuin Kohan aineistolaji. 
Aineistotyyppi perustuu MARC-
luettelointitietojen tietoihin.

Anneli Österman
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https://outi.finna.fi/Content/Help#advancedsearch


Tiedonhaku Finnassa

• Teostiedoista pääsee katsomaan tägin takaa MARC-

luettelointitiedot ja teoksen indeksoidut tiedot

Anneli Österman
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Tiedonhaku Finnassa - Osakohteet

• Finnassa voi hakea osakohteiden tiedoilla, mutta se esittää 
hakutuloksessa aina emotietueen tiedot (samaan tapaan kuin 
esim. PallasPro aikanaan)

• Osakohteet löytyvät Sisältö/kappaleet-välilehdeltä
• yksittäisen osakohteen tarkempia tietoja pystyy tarkastelemaan 

klikkaamalla teoksen nimeä

• Osakohteiden nimekkeet indeksoidaan
emon tietojen yhteyteen

Anneli Österman
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Mikä tieto Finnasta, mikä Kohasta

• Finnasta/Finna-tilistä
• luettelointitiedot
• indeksi ja hakutoiminnot
• osa kansikuvista tulee Finnan kuvapankeista (voi olla ulkopuolisia palveluja)
• suosikit eli listat
• tallennetut haut
• etusivun sekä ylä- ja alareunan toiminnot
• suomennokset

• Kohasta rajapinnan välityksellä
• teosten saatavuustiedot

• saatavana, lainassa (eräpäivä), varattavuus, signum, hyllypaikka, kokoelma, nidehuomautukset

• asiakkaan omat tiedot
• nimi ja osoitetiedot
• lainat, varaukset, maksut, lainahistoria

Anneli Österman
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Tulossa tai työn alla tiedonhaun saralla

• Tiedonhaku Kohassa käyttäen Finnan indeksiä
• tulee valittavaksi, haetaanko myös saatavuustiedot. Jos saatavuustietoja 

ei haeta, nopeutuu haku huomattavasti

• Elastic Search käytössä korkeakoulukirjastoilla
• ongelmana mm. puutteellinen CCL-tuki

• yhteisö-versiossa puuhataan Elasticia kovasti

• ei vielä päätöstä käyttöönotosta julkisissa kirjastoissa muuten kuin että 
se on tällä hetkellä toiminnassa Täti-tietokannassa (toimii osittain 
puutteellisesti)



Anneli Österman
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Kiitos!

Lisätietoja

Anneli Österman

anneli.osterman@ouka.fi / anneli.osterman@koha-suomi.fi
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