
Kirjastokortti
Lainaaminen on maksutonta kaikissa Uumajan seudun yleisissä kirjastois-
sa.

Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Saat sen esittämällä voimassa olevan 
henkilöllisyystodistuksen. Voit saada kirjastokortin, vaikka sinulla ei olisi-
kaan henkilöllisyystodistusta, ruotsalaista henkilönumeroa eikä kiinteää 
osoitetta. Tuolloin kortti on voimassa kolme kuukautta.

Hankkiessasi kirjastokortin sitoudut noudattamaan kirjaston lainaussään-
töjä.  Kortti on voimassa kaikissa Uumajan seudun yleisissä kirjastoissa. 
Pidä kortti mukanasi käydessäsi kirjastossa.

Kirjastokortilla voit myös varata tietokoneita ja ryhmähuoneita, käyttää 
tietokantoja ja lainata e-kirjoja.

Lapset voivat saada kirjastokortin siitä vuodesta lähtien, jona he täyttävät 
6 vuotta. Sen, joka ei ole täyttänyt 18:aa vuotta, ei tarvitse esittää henki-
löllisyystodistusta. Tällöin riittää, että huoltaja on mukana tai että esität 
todistuksen.

Vastuu lainoista
Kirjastokortti on henkilökohtainen arvoasiakirja. Se merkitsee, että olet 
vastuussa kortilla lainatuista kirjoista ja muusta aineistosta. Vastaat lai-
nattujen kirjojen ja muun materiaalin palauttamisesta oikeaan aikaan ja 
vahingoittumattomina. Muussa tapauksessa saat maksaa tietyn korvauk-
sen.

Jos kadotat korttisi, sinun pitää estää sen käyttö niin pian kuin mahdollista 
esimerkiksi soittamalla kirjastoosi tai kirjautumalla sivustolle Minabiblio-
tek.se. Saat uuden kortin maksua vastaan.

Huoltaja vastaa lapsensa tekemistä lainoista.

Jos ilmoitat meille sähköpostiosoitteesi, voit saada muistutuksia laina-ajan 
ollessa päättymässä ja myöhässä olevista kirjoista sekä tiedotuksia siitä, 
että voit noutaa varaamasi kirjat. Ilmoituksia voi saada myös tekstivieste-
inä.

Ikärajat
Sinun on pitänyt täyttää 15 vuotta voidaksesi lainata elokuvia, ja 15 vuotta 
voidaksesi lainata tv-pelejä. Tiettyjen pelien lainaamiseksi vaaditaan 16 tai 
18 vuoden ikä.

Lainaussäännöt
Nämä lainaussäännöt koskevat Bjurholmin, Nordmalingin, Roberts-
forsin, Uumajan, Vindelnin ja Vännäsin yleisiä kirjastoja.

Finska



PIN-koodi
Valitset itse oman 4-numeroisen PIN-koodisi.

Tätä koodia tarvitaan lainatessa. Tarvitset sitä myös verkkosivustollemme 
Minabibliotek.se kirjautumisessa. Joissakin kirjastoissa käytetään kirjas-
tokorttia yhdessä koodin kanssa tiettyjen laitteiden tai toimintojen, kuten 
Wi-Fi. tietokoneet ja ryhmähuoneet, käyttämiseksi.

Lainan pidentäminen
Voit pidentää lainaasi verkkosivustolla Minabibliotek.se, kirjastoissa tai 
puhelimitse. Jos pidennät lainaasi laina-ajan umpeuduttua, sinun pitää 
maksaa myöhästymismaksu.

Et voi pidentää laina-aikaa, jos lainaamallesi materiaalille on jono, tai jonka 
laina-aika on lyhyt.
 
Varaukset
Voit varata jo lainassa olevan kirjan tai kirjan, joka on jossakin Uumajan 
seudun kirjastoista.

Maksut
Kirjastot perivät myöhästymismaksun kirjoista ja muista liian myöhään 
palautetuista materiaaleista.

Myöhästymismaksua aletaan perimään siitä päivästä lähtien, jona täytät 
18 vuotta. Maksa maksu silloin kun palautat myöhässä olleen kirjan. Ellet 
maksa, maksu kirjataan maksamattomaksi.

Jos yhteenlaskettu maksu on vähintään 50 kr, kirjastokorttisi poistetaan 
käytöstä, kunnes maksu on maksettu. Summa voidaan laskuttaa myös 
jälkikäteen. Silloin summaan lisätään laskutusmaksu.

Ellei lainattua materiaalia ole palautettu kahdenkaan muistutuksen jälkeen, 
sinulle lähetetään lasku.

Jos olet alle 18-vuotias, lasku lähetetään huoltajallesi.

Lasten- ja nuorisokirjoista ei peritä myöhästymismaksua.

Myöhästymismaksua ei peritä myöskään  Boken kommer -lainoista, ää-
nikirjoista, maalaiskirjeenkantajan välittämistä lainoista eikä kirjabussista 
(Bokbussen) lainatuista lainoista.

Myöhässä palauttaminen
Myöhästymismaksu on 3 kr lainattua kappaletta ja päivää kohti. Jos palau-
tat lainasi eräpäivää seuraavana päivänä, sinulta ei peritä myöhästymis-
maksua.

Suurin maksu on 200 kruunua lainattua kappaletta kohti.

Korkein maksu palataustilaisuutta kohti on 200 kruunua.



Kadotetun tai vahingoittuneen materiaalin korvaaminen
Kadotettu tai vahingoittunut materiaali korvataan sen arvon arvioinnin 
jälkeen. Lisäksi peritään 50 kruunun hallintomaksu lainattua kappaletta 
kohti.

Jos materiaali palautetaan sen jälkeen kun lasku on lähetetty, peritään 50 
kruunun hallintomaksu laskua kohti. Myöhästymismaksu peritään myös 
vahingoittuneesta ja kadotetusta materiaalista.

Aikuisten kadotetusta kirjastokortista peritään 20 kruunua ja lasten kortis-
ta 10 kruunua.

Kaukolainat
Ruotsista ja muista Pohjoismaista lainatut kaukolainat ovat maksuttomia. 
Pohjoismaiden ulkopuolelta tehdyt kaukolainat maksavat 200 kruunua 
kappale.

Sinua koskevat tiedot
Sinua ja ajankohtaisia lainojasi sekä varauksiasi koskevat tiedot rekisterö-
idään Uumajan seudun kirjastojen yhteiseen tietojärjestelmään. Julkisuus- 
ja salassapitolaki kattaa tiedot lainoista ja varauksista. Se merkitsee, että 
kirjastojen henkilökunnilla on salassapitovelvollisuus.

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Kirjastot noutavat tietoja nimistä ja osoitteista Valtion henkilöosoiterekis-
teristä (Spar).


