
 

 
 
Kiri-kirjastojen käyttö-
säännöt  
voimassa toistaiseksi 
 

Tervetuloa Kirikirjastojen käyttäjäksi. Kirikir-
jastoja ovat Haapajärven kaupunginkirjasto, 
Haapaveden kirjasto, Kärsämäen kunnan-
kirjasto, Pyhäjärven kirjasto, Pyhännän 
kunnankirjasto ja Siikalatvan kunnankirjas-
to. Kirikirjastojen kokoelmia, palveluja ja 
asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka 
noudattavat näitä käyttösääntöjä. 

Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttö-
sääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioi-
dessasi kirjastossa, saadessasi kirjastokor-
tin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kun-
nan oikeus laatia kirjastoon käyttösäännöt 
perustuu lakiin yleisistä kirjastoista 
(1492/2016). 

 

Kirikirjastojen asiakastilojen käyttö ja 
aukioloajat 

Kirikirjastojen (myöh. kirjaston) toimipisteet 
ovat kaikille avoimia. Kirjaston toimipistei-
den aukioloajat sekä Haapajärven ja Haa-
paveden kirjastoautojen aikataulut tiedote-
taan kirjastojen toimipisteissä ja kotisivuilla 
sekä Kirikirjastojen verkkokirjastossa. 

Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteet ja 
avoin (WLAN) tietoverkko. Kirjasto ei vas-
taa avoimen verkon käytöstä tai kirjastossa 
käytetyn välineistön aiheutuneista ongel-
mista eikä mahdollisista vahingoista asiak-
kaille.  

Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja 
varaaminen 

Asiakas saa kirjastokortin täytettyään ha-
kemuslomakkeen, johon merkityt tiedot tal-
lennetaan kirjaston asiakasrekisteriin, jonka 
rekisteriseloste on nähtävissä kirjastojen 
kotisivuilla. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin 
huoltajan kirjallisella suostumuksella. Va-
jaavaltaiselta henkilöltä ja yhteisölainaajalta 
vaaditaan vastuuhenkilön sitoumus. Asiak-
kuutta varten asiakkaan tai vastuuhenkilön 
on todistettava henkilöllisyytensä kuval-
lisella henkilöllisyystodistuksella sekä ilmoi-
tettava henkilötunnuksensa ja yhteystieton-
sa.  

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin 
omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa 
lainatuista aineistosta. Kirjastokortin katoa-
misesta sekä nimen ja yhteystietojen muu-

toksesta on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas 
on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta 
aineistosta. 

PIN-koodin ja kirjastokortin avulla asiakas 
voi muun muassa uusia lainoja ja varata 
aineistoa verkkokirjastossa. Asiakas saa 
PIN-koodin esittämällä kirjastokortin tai to-
distamalla henkilöllisyytensä. PIN-koodia ei 
anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.  

Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa 
fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei 
vastaa lainatun aineiston sisällöstä eikä 
tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheutta-
mista vahingoista asiakkaille. Laina-ajat ja 
lainamäärärajoitukset määräytyvät kirjasto-
kohtaisesti.  Kirjastoautoissa, siirtokokoel-
missa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa 
toiminnan mukaisia laina-aikoja. Lainan voi 
uusia 3 kertaa, ellei siitä ole varauksia. Uu-
simisessa on rajoituksia joidenkin aineisto-
ryhmien osalta. Kirjastoissa noudatetaan 
elokuvien ja pelien lakisääteisiä ikärajoja. 

Aineistoa voi varata kirjastossa tai verkko-
kirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta 
saa ilmoituksen sähköpostilla, tekstiviestillä 
tai kirjeellä. Varaaminen on maksutonta. 
Varaus on noudettava 14 vuorokauden ku-
luttua saapumisilmoituksen lähetyksestä. 
Ellei tarvittava aineisto löydy kirjaston ko-
koelmista, sen voi kaukolainata muualta 
Suomesta tai ulkomailta. Mahdollinen kau-

  



kopalvelumaksu määräytyy lähettävän kir-
jaston mukaan. 

Palauttaminen ja palauttamisen määrä-
ajat 

Asiakkaan on palautettava tai uusittava ai-
neisto viimeistään lainan eräpäivänä. Pa-
lauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja 
siitä saa halutessaan kuitin. Joissakin kir-
jastoissa on käytössä palautusluukku. Lai-
nojen palautus luukkuun tapahtuu myös 
asiakkaan vastuulla ja lainat palautuvat 
seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.  

Eräpäivät ilmoitetaan verkkokirjastossa ja 
eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa laina-
uksen yhteydessä. Lainoista on mahdollista 
saada eräpäivämuistutus sähköpostiin. Kir-
jasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten 
perillemenosta. Kirjasto lähettää asiakkaalle 
maksullisen huomautusilmoituksen palaut-
tamattomasta aineistosta.  Maksut määräy-
tyvät käyttäjäkirjaston mukaan. 

 

 

Kirjaston käyttäjän velvollisuudet 

Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittele-
mään kirjaston aineistoja ja muuta omai-
suutta huolellisesti siten, etteivät ne vauri-
oidu. 

Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioi-
dessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille 
käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaaran-
taa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. 
Kirjastohenkilökunnalla on oikeus pyytää 
häiritsevää asiakasta poistumaan kirjastos-
ta ja pyyntöä on toteltava välittömästi. Kir-
jaston tilat ovat julkista tilaa, jota voi käyttää 
vain kirjastopalvelujen käyttötarkoituksen 
mukaisesti. Muu tilojen käyttö on sovittava 
kirjastotoimenjohtajalta/ kirjaston johtajalta.   

Maksuttomat ja maksulliset palvelut 

Asiakkaalle on maksutonta kirjaston omien 
aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen se-
kä ohjaus ja neuvonta. Huomautus- ja 
myöhästymismaksut tulee maksaa kirjas-
tossa asioidessa. Kadonnut tai vahingoittu-
nut aineisto on korvattava vastaavalla ai-
neistolla tai maksamalla siitä kirjaston mää-
räämä korvaushinta. DVD-, BluRay- ja CD 
ROM –levyjä ei tekijänoikeudellisista syistä 
pysty korvaamaan vastaavilla tallenteilla, 
vaan nämä korvataan kirjaston määräämäl-
lä korvaushinnalla.  

Lainauskielto 

Maksamattomat maksut ja korvaukset jää-
vät asiakkaalle velaksi. Lainauskiellon rajan 
ylittävät maksut aiheuttavat automaattisesti 
lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden 
takaisin palauttaessaan myöhässä olevan 
aineiston tai korvatessaan kadonneen tai 

vahingoittuneen aineiston ja maksaessaan 
kertyneet maksut. Asiakas maksaa huo-
mautus- ja myöhästymismaksut sille kirjas-
tolle, jossa maksu on syntynyt. 

Kirjaston käyttökielto 

Kirjastotoimenjohtaja/ kirjaston johtaja tai 
hänen sijaisensa voi antaa asiakkaalle 
määräaikaisen, kirjastokohtaisen käyttökiel-
lon (enintään 30 vrk), mikäli asiakas huo-
mautuksista huolimatta toistuvasti ja olen-
naisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toimin-
nalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai va-
hingoittaa kirjaston omaisuutta. Ennen kiel-
lon antamista on asiakasta kuultava ja käyt-
tökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon 
asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mu-
kaisesti.   

Tietosuoja  

Kiri-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. 
Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnus-
ta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 
523/1999, 13 §). Asiakkaalla on oikeus tar-
kistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston 
tietokannoissa on (Henkilötietolaki 
523/1999, 10 §), mutta tarkistuksen yhtey-
dessä on esitettävä henkilöllisyystodistus. 
Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja ei luovu-
teta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastojen 
asiakastietojen ylläpidosta kertovat rekiste-
ri- ja tietosuojaselosteet ovat nähtävissä 
kirjastojen kotisivuilla. 



 


