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Tavoitteena tänään 

• Saada yleiskäsitys Finna.fi-
hakupalvelusta

• Tutustua Finnan
hakutoimintoihin ja erilaisiin 
aineistotyyppeihin

• Miettiä mitä hyötyä ja iloa siitä 
voisi itselle olla
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Finna.fi

• OKM:n rahoittama yhteinen palvelu, jota 
Kansalliskirjasto kehittää ja ylläpitää 
yhteistyössä arkistojen, kirjastojen, museoiden 
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa

→ Palvelu kokoaa yhteen tiedot eri
organisaatioiden aineistoista

• Paikallisia Finnoja on tällä hetkellä noin 100, 
joista Lumme.finna.fi on yksi.
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https://finna.fi/Content/about


Finna.fi
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Mitä aineistoja Finna.fi:ssä
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• Myös 
arkistoaineistoa 
ja tieteellisiä 
julkaisuja



Kirjalliset aineistot
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• Kirjoja 
– Viitteinä
– Verkkoaineistona

• Tutkimusjulkaisuja, 
opinnäytetöitä
– Viitteinä
– Verkkoaineistona

• Lehtiä
– Viitteinä
– Verkkoaineistona
– Yksittäisinä 

artikkeleina

Lainattavissa 
kirjastoista

Luettavissa 
verkossa 

avoimesti tai 
vain tietyn 

kirjaston kortilla

Tilattavissa 
kaukolainana 

muista 
kirjastoista



Finna.fi:n etusivu 
ja hakutoiminnoista

21/01/2022
7



Päävalikko ja kirjautuminen
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Perushaku etusivulla

Perushaun pikaohje
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koirat
manninen otto

Perushaun kohdennusvaihtoehdot



Hakutuloslista ja tulosten rajaaminen 
jälkeenpäin rajaustyökaluilla 
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Saatavuuden ja sijainnin tarkistaminen
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Klikkaa teoksen nimeä, saat esiin 
tarkemmat tiedot

Sama teos voi esiintyä listalla useamman 
kerran. 
- Painetut ja verkkoversiot
- Eri kirjastojen kokoelmista

Valikko näyttää eri kirjastot. Jos sinulla on 
ko. kirjaston asiakkuus ja kirjastokortti, 
voit tehdä varauksen suoraan Finnasta.
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Hakutulokset talteen
• Kirjautuneena käyttäjänä voit tallentaa kiinnostavan viitteen 

suosikkeihin:

Lisää viite jo 
olemassa-
olevalle 
listalle tai tee 
uusi lista.



Hyvä tiedonhaku talteen ja seurantaan
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• Kirjautuneena käyttäjänä voit tallentaa tiedonhaun.

• Uutuusvahti ilmoittaa 
sähköpostiisi, jos uusia 
tuloksia on löytynyt. 



Kirjautuminen Finna.fi-palveluun
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Useita kirjautumistapoja 

• Jos sinulla on Lumme-kirjastojen tai muun 
Finna-kirjaston kirjastokortti, kirjaudu sillä ja 
kortin pin-koodilla.
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Oma tili
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• Oma tili aukeaa suosikkeihin, koska ne tulevat 
Finna.fi:stä. 

• Pääset katsomaan 
myös Lumme-
kirjastojen lainojasi 
ja muita tietoja, 
mutta et suosikkeja.



Kirjautumisen hyödyt ja haitat 

• Voit tehdä suosikkilistoja ja tallentaa hakuja 
Finna.fi-palveluun.

• Pystyt käyttämään samalla myös Lumme-
Finnaa eli jos esim. kirja on molemmissa,  
voit varata sen suoraan Lumme-Finnassa. 

• … tämä ehkä myös haitta, koska voi 
hämärtyä se, kummassa Finnassa toimitaan. 
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Kaukopalvelu

• Muista kirjastoista voidaan tilata eri maksusta 
kaukolainaksi sellaista aineistoa, jota omissa Mikkelin 
seutukirjaston kokoelmissa ei ole lainkaan. 

• Voit jättää kaukolainapyynnön henkilökohtaisesti 
kirjastoissa tai verkkolomakkeella.

• Kaukolainat ovat maksullisia
– Alueellisen kehittämistehtävän kirjastoista, 

Varastokirjastosta ja Eduskunnan kirjastosta 4,00 €

– Osa yleisistä kirjastoista, tieteellisistä kirjastoista ja 
erikoiskirjastoista noin 14 -20 €

– Artikkelikopiot: kaukolainamaksu 4,00 € + kopiomaksut

21/01/2022 18

https://kirjasto.mikkeli.fi/palvelumme/kaukopalvelu-2/kaukopalvelu/


Kokeile esim. näitä hakuja – millaisia 
tarpeita ja millaisia tuloksia?

• Kirjailijat, taiteilijat – kirjat ja kuvat
– Hytti nro 6 – eri versiot, aineistotyypit & Rosa Liksom kirjojen ja 

taideteosten tekijänä

– Mika Waltari…

– Ellen Thesleff aiheena ja tekijänä  – ks. Kuvien käyttöoikeudet! 

– Rafael Wardi – uusimmat artikkelit hänestä ja teokset

• Kotiseutu
– Mikkeli aiheena –kuvat ja kartat verkossa

• Lähdekirjallisuus
– kulttuuri ja hyvinvointi – millaisia aineistoja löytyy ks. etenkin 

verkkoaineistot
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Mitä iloa Finna.fi:stä

• Paljon erilaisia aineistoja

• Yksi paikka, josta voi aloittaa tiedonhaut

• Seurustelee muiden Finnojen kanssa, eli voit esim. 
varata sieltä suoraan oma kirjaston aineistoja. 

• Hyvät hakuominaisuudet; rajaamalla helppo karsia 
suuria tulosmääriä

• Tarjoaa jatkossa yhä enemmän erikoiskokoelmia, kuten 
nyt oppimateriaalit.
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Miinuksia

• Iso järjestelmä, monta tekijää -> voi 
hahmottua hieman hankalasti

• Koottu aikojen saatossa tehdyistä 
tietokannoista – kaikkea tietoa ei ole saatu 
yhdistymään, eli samat teokset tulevat 
vastaan monta kertaa.
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Kiitos osallistumisesta!

• Tunnin materiaali tulee Tietotuntien 
verkkosivulle kirjasto.mikkeli.fi/tietotunnit
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Kevään muut etätietotunnit:
• Innostusta ja yhteisöllisyyttä 

lukuharrastukseen 18.2.
• Musiikkia ja musiikkitietoutta verkosta 

18.3.
• Elokuvia ja elokuvatietoutta verkosta 

8.4.

Tervetuloa!


