
Lainaa ilmaiseksi
Kaikista Uumajan alueen kansankirjastoista voi lainata maksutta. 
 
Kirjastosta voi lainata kirjoja, e-kirjoja, sanoma- ja aikakauslehtiä 
ja hakuteoksia, ja siellä voi käyttää internetiä ja erilaisia tietokan-
toja sekä tutkia yhteiskuntatietoa. Useissa kirjastoissa on tarjolla 
myös musiikkia, elokuvia ja konsolipelejä.

Henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiin ja palvelee parhaansa 
mukaan. Lisäksi kirjastot ottavat vastaan hankintaehdotuksia.

Kirjastokortti
Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka saa esittämällä voi-
massa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Allekirjoittamalla 
kirjastokortin sitoudut noudattamaan kirjaston lainaussääntöjä.

Kuusi vuotta täyttäneille lapsille voidaan myöntää oma kirjasto-
kortti. 

Pidä kirjastokortti mukana kirjastoissa asioidessasi. Kirjastokortti 
on voimassa kaikissa Uumajan alueen kansankirjastoissa. 

Asiakastiedot
Tiedot senhetkisistä lainoistasi ja varauksistasi tallennetaan Uuma-
jan alueen kirjastojen yhteiseen tietojärjestelmään. Tämä tarkoittaa, 
että kirjastohenkilökunta pääsee käsiksi Ruotsin julkisuus- ja salas-
sapitolain (Offentlighets- och sekretesslag, 2009:400) tarkoittamiin 
tietoihin. Henkilökunnalla on julkisuus- ja salassapitolain 9. luvun 
22 §:n mukainen salassapitovelvollisuus. 

Kirjasto hakee nimi- ja osoitetiedot Ruotsin valtion ylläpitämästä 
osoiterekisteristä (SPAR, Statens personadressregister). 
 
Kirjasto tarvitsee asiakkaidensa voimassa olevat osoitetiedot lähet-
tääkseen varausilmoituksia, myöhästymismuistutuksia ja laskuja.

Jos ilmoitat meille sähköpostiosoitteesi, voimme lähettää sinulle 
sähköpostiin ilmoituksen laina-ajan umpeutumisesta ja varaamiesi 
kirjojen saapumisesta tai muistutuksen myöhästyneistä lainoista. 

Voimme lähettää ilmoitukset myös tekstiviestillä, jos ilmoitat meil-
le puhelinnumerosi.

Lainaajan vastuu
Kirjastokortti on henkilökohtainen, eli kortin haltija vastaa kortilla 
lainatusta aineistosta. Lainaajan on palautettava lainaamansa kirjat 
ja muu aineisto ajallaan ja vahingoittumattomana.
  
Lasten lainoista vastaa huoltaja. 

Ilmoita kirjastokortin katoamisesta välittömästi kirjastoon, sillä 
muuten olet korvausvelvollinen kortillasi lainatusta aineistosta. 
Kirjastokortin voi sulkea soittamalla kirjastoon tai kirjautumalla 
internetsivuille osoitteessa Minabibliotek.se. 
 
Uuden kortin saa maksua vastaan.
 
Tunnusluku
Voit valita itse korttiin liitettävän tunnusluvun, jota tarvitaan  
lainausautomaatilla asioidessa.  

Tunnuslukua tarvitaan myös internetpalvelun käyttäjätilin luomi-
seksi osoitteessa Minabibliotek.se. Internetpalvelussa voit tarkas-
tella lainojasi, tehdä varauksia ja uusia lainoja sekä tehdä hakuja 
tietokannoista ja ladata e-kirjoja. 

Joissain kirjastoissa tunnuslukua tarvitaan myös tietokoneiden  
ja ryhmätyöhuoneiden varaamiseen.

Laina-aika
Palautuspäivä ilmoitetaan lainakuitissa ja Minabibliotek.se 
-internetpalvelussa.

Erilaisten lainattavien aineistotyyppien laina-ajan pituus vaihtelee. 
Suosituimmilla aineistoilla on muita lyhyempi laina-aika.

Lainan uusiminen
Lainoja voi uusia internetpalvelussa, kirjastossa tai puhelimitse. 
Mikäli uusit lainan vasta laina-ajan umpeuduttua, sinun on mak-
settava myöhästymismaksu.

Kunkin lainan voi uusia viisi kertaa. 

Sellaisen aineiston lainaa, josta on varauksia, tai jonka laina-aika 
on tavanomaista lyhyempi, ei voi uusia. 

Varaukset
Lainassa olevan kirjan tai kirjan, joka on saatavilla jossakin  
alueen muista kirjastoista, voi varata. Sinulle ilmoitetaan, kun kirja 
on noudettavissa valitsemastasi kirjastosta. 

Myöhästymismaksu
Kirjasto perii myöhästymismaksun palautuspäivän jälkeen  
palautetuista kirjoista ja muusta aineistosta. Lisätietoja maksuista 
on tämän esitteen viimeisellä sivulla.

Myöhästymismaksua peritään yli 18-vuotiailta. Maksut olisi  
hyvä maksaa myöhästynyttä aineistoa palautettaessa, muussa 
tapauksessa suorittamattomasta maksusta jää merkintä kortin 
tietoihin. 

Mikäli maksamattomat myöhästymismaksut ovat yhteensä  
vähintään 50 kruunua, kirjastokortilla ei voi lainata ennen  
myöhästymismaksujen maksamista. Summa voidaan laskuttaa 
jälkeenpäin, jolloin summaan lisätään laskutuslisä. 

Mikäli aineistoa ei palauteta kahdesta muistutuksesta huolimatta, 
sinulle lähetetään lasku ja kirjastokorttisi suljetaan. 
 
Alle 18-vuotiaiden aiheuttamat laskut lähetetään heidän huoltajalleen.

Bjurholm, Uumaja, Nordmaling,
Vindeln, Robertsfors, Vännäs

Tervetuloa
Uumajan alueen kirjastoihin



Maksut
MYÖHÄSTYMISMAKSUT
Kahden ja neljän viikon lainat
Yksi maksuton päivä palautuspäivän jälkeen,
minkä jälkeen 
Korkein maksu 

1 week loans
Yksi maksuton päivä palautuspäivän jälkeen,
minkä jälkeen  
Korkein maksu

Korkein maksu palautuspäivään mennessä  

Myöhästymismaksua peritään yli 18-vuotiailta.
Lasten- ja nuortenkirjoista ei peritä myöhästymismaksua.
Boken kommer  lainoista, äänikirjalainoista, kirjeenkan-
tajan välittämistä lainoista ja kirjastoautosta lainatusta 
aineistosta ei peritä myöhästymismaksua.

LASKU
Kadonnut kirja   
Myöhästymismaksu 
Hallinnollinen maksu  

PALAUTUS LASKUN LÄHETTÄMISEN JÄLKEEN
Myöhästymismaksu  
Hallinnollinen maksu  

MUUT MAKSUT
Vahingoittuneen  
aineiston korvaus  
Kadonnut kirjastokortti   

  
Kopiointi ja tulostus   
Kaukolaina Pohjoismaista  
Ulkomainen laina Pohjoismaiden  
ulkopuolelta, kirjat   

Ulkomainen laina Pohjoismaiden  
ulkopuolelta, artikkelit 

Kirkon arkistoasiakirjat SVAR

2 kruunua/nimike/päivä
100 kruunua/nimike

 
 

5 kruunua/nimike/päivä
100 kruunua/nimike

300 kruunua

arvioidaan tapauskohtaisesti
ks. edellä

50 kruunua/nimike

ks. edellä
50 kruunua/lasku

 
arvioidaan tapauskohtaisesti

aikuisilta 20 kruunua
lapsilta 10 kruunua

2 kruunua
25 kruunua

 
150 kruunua/nimike

 

75 kruunua/nimike

20 kruunua/nimike
+ 25 kruunua/tilaus

Lisätietoja saa 
seuraavista pääkirjastoista:

 

minabibliotek.se

Bjurholm 0932 – 140 42
Nordmaling 0930 – 141 75
Robertsfors 0934 – 140 24
Uumaja 090 – 16 33 00
Vindeln 0933 – 140 93
Vännäs  0935 – 141 80

Uumajan alueen kirjastojen
lainaussäännöt


