
Tervetuloa Keski-kirjastoon 

Keski-kirjastot tarkoittavat kaikkia Keski-Suomen kunnan- ja kaupunginkirjastoja. 

Keski-kirjastoilla on yhteinen kirjastokortti ja verkkokirjasto. 

Kirjastossa käyminen, aineistojen lainaaminen ja tietokoneiden käyttö on ilmaista. 

Aineistot tarkoittavat esimerkiksi kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia, pelejä ja 

äänikirjoja. 

Voit myös käyttää maksutta kirjaston tiloja, jotka on tarkoitettu työskentelyyn ja 

lukemiseen. 

Osa kirjastojen aineistosta on verkossa. Verkkokirjasto toimii osoitteessa 

www.keskikirjastot.fi. 

Kirjaudu verkkokirjastoon kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. 

Saat kirjastokortin ja PIN-koodin mistä tahansa Keski-kirjastosta. 

Verkkokirjastossa voit esimerkiksi 

• katsoa ja uusia omia lainojasi 

• tehdä ja perua varauksia 

• muuttaa osoitteesi, sähköpostisi ja puhelinnumerosi 

• etsiä aineistoa kaikista Keski-kirjastoista 

• hakea tietoa esimerkiksi kirjan nimen, tekijän tai aiheen mukaan. 

Keski-kirjastojen aineistoja ja palveluja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat näitä 

käyttösääntöjä. 

https://keski.finna.fi/


Jos tarvitset apua, kysy rohkeasti henkilökunnalta. He auttavat mielellään, kun etsit 

esimerkiksi kirjoja tai tietoa. 

Näin saat kirjastokortin 

Tarvitset kirjastokortin, kun lainaat aineistoa ja käytät joitakin muita palveluja. Voit 

käyttää samaa korttia kaikissa Keski-kirjastoissa. Kirjastokortti on ilmainen. 

Voit saada kortin, jos sinulla on osoite Suomessa ja annat kirjaston pyytämät tiedot. 

Ota mukaasi henkilötodistus, jossa on henkilötunnus ja valokuva. 

Lapsella voi olla oma kirjastokortti. Alle 15-vuotias lapsi saa kortin huoltajan luvalla. 

Huoltaja on vastuussa lapsen lainoista ja maksuista. 

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Älä anna kenenkään muun käyttää sitä. 

Olet vastuussa kortilla lainatusta aineistosta ja maksuista.  

Jos kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä heti kirjastoon.  

Sen jälkeen et ole enää vastuussa, jos joku käyttää kadonnutta korttiasi. Ilmoita 

kirjastoon myös, jos nimesi tai osoitteesi muuttuu. 

Kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus rekisteriinsä. Sinulla on 

oikeus tarkistaa tiedot, jotka on tallennettu kirjaston rekisteriin. 



Lainaaminen ja palauttaminen 

Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin. Yleisimmät laina-ajat ovat 2 tai 4 viikkoa. 

Joskus laina-aika on lyhyempi. 

Elokuvien ja digitaalisten pelien lainaamisessa kirjastot noudattavat ikärajoja, jotka 

perustuvat lakiin. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, jos lainaat elokuvan tai pelin, 

joka vahingoittaa laitteitasi. 

Eräpäivä 

Kun lainaat aineistoa, saat kuitin. Kuitissa lukee aineiston eräpäivä eli viimeinen 

palautuspäivä. Jos palautat lainasi sen jälkeen, kirjasto voi periä sinulta 

myöhästymismaksun. 

Voit palauttaa lainat mihin tahansa Keski-kirjastoon. 

Jos haluat, kirjasto voi lähettää sähköpostiisi ilmoituksen, kun eräpäivä lähestyy. 

Jos et jostain syystä saa ilmoitusta, olet silloinkin itse vastuussa siitä, että palautat 

lainat ajoissa. 

Uusiminen 

Jos haluat saada lisää laina-aikaa, voit uusia lainasi kirjastossa, verkossa tai 

puhelimitse. Lainan voi uusia 5 kertaa, jos kukaan muu ei ole varannut aineistoa. 

Jos haluat uusia lainasi, tee se viimeistään eräpäivänä. 



Varaaminen 

Voit varata aineistoa, jota ei ole paikalla kirjastossa. Voit tehdä varauksen kirjastossa 

tai verkossa. Varaaminen on ilmaista. 

Saat ilmoituksen, kun varaamasi aineisto on tullut kirjastoon. 

Jos et nouda varausta ajoissa, kirjasto perii sinulta maksun.  

Maksut ja kiellot 

Kirjaston käyttö on pääosin ilmaista. Kirjasto voi periä maksun, jos esimerkiksi 

palautat lainasi eräpäivän jälkeen tai kadotat tai vahingoitat aineistoa. 

Kirjastojen maksut vaihtelevat eri kunnissa. Tarkempia tietoja löydät oman kirjastosi 

verkkosivuilta tai esitteistä. 

Jos sinulle on kertynyt maksuja kirjastolle, ne pitää maksaa kerran vuodessa pois. 

Lainauskielto 

Joudut lainauskieltoon eli menetät oikeuden lainata aineistoa 

• jos et palauta lainojasi  

• jos et maksa maksujasi 

• jos vahingoitat kirjaston aineistoa. 

Jos sinulle on kertynyt maksuja kirjastolle yli 10 euroa, et saa enää lainata uutta 

aineistoa. 

Lainauskielto on voimassa kaikissa Keski-kirjastoissa. Voit kuitenkin käydä 

kirjastossa ja käyttää kirjaston tietokoneita. 



Saat lainausoikeuden takaisin, kun maksat kertyneet maksut. 

Kirjaston käyttökielto 

Kirjastossa täytyy käyttäytyä asiallisesti, ja kirjaston omaisuutta täytyy käsitellä 

hyvin. 

Henkilökunta voi poistaa asiakkaan kirjastosta, jos hän 

• häiritsee kirjaston toimintaa tai muita asiakkaita 

• vaarantaa kirjaston turvallisuuden 

• vahingoittaa kirjaston omaisuutta. 

Jos asiakas aiheuttaa häiriötä toistuvasti, hän voi saada käyttökiellon kirjastoon. 

Käyttökielto kestää enintään 30 päivää. 

Sen aikana asiakas ei voi käydä kirjastossa, johon hänellä on käyttökielto. Hän saa 

kuitenkin käydä muissa kirjastoissa. 
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