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OUTI-kirjastot ovat kaikille 
avoimia�
Seuraavat kirjaston palvelut 
ovat ilmaisia:
• kirjaston aineistojen käyttö
• lainaaminen
• varaaminen
• ohjaus ja neuvonta

Kirjastossa on myös erilaisia 
tiloja, 
joita asiakkaat voivat käyttää.
Useat tilat ovat ilmaisia,
mutta joistakin tiloista
täytyy maksaa vuokraa�

OUTI-kirjastoihin kuuluvat 
Hailuodon, Iin, Kempeleen, 
Kuusamon, Limingan,  
Lumijoen, Muhoksen, Oulun, 
Pudasjärven, Pyhäjoen,  
Raahen, Siikajoen, Taivalkosken, 
Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan 
kirjastot�

OUTI-kirjastojen yhteinen 
verkkokirjasto on osoitteessa 
outi.finna.fi.
Verkkokirjastosta löydät kaikki 
kirjastojen aineistot sekä 
e-aineistot�

Tervetuloa OUTI-kirjastojen asiakkaaksi!

Aineistoja ovat esimerkiksi 
kirjat, lehdet, levyt, 
elokuvat, nuotit, pelit, 
liikuntavälineet ja  
muut esineet�
E-aineistoja ovat esimerkiksi
sähköiset kirjat ja näköislehdet� 

Kirjastokortti

Kirjaston käyttöön tarvitset
henkilökohtaisen kirjastokortin.
Voit saada kirjastokortin
kaikista OUTI-kirjastoista
tai kirjastoautoista�
Ensimmäinen kirjastokortti
on ilmainen�

Saat kirjastokortin, 
kun näytät  
henkilöllisyystodistuksen�
Henkilöllisyystodistus voi olla  
esimerkiksi passi tai ajokortti.
Sinulla täytyy myös olla osoite  
Suomessa� 

Kirjastokortti on voimassa  
10 vuotta.
Sen jälkeen yhteystietosi
tarkistetaan kirjastossa�
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Kirjasto poistaa asiakastietosi,  
jos et käytä kirjastokorttiasi  
6 vuoteen� 
Voit saada uuden kortin  
kirjastosta,
kun esität  
henkilöllisyystodistuksen�

Alle 15-vuotiaat saavat  
kirjastokortin, 
jos heillä on kirjallinen lupa  
huoltajalta�
Huoltaja on yleensä isä tai äiti.
Huoltaja on vastuussa 
alle 18-vuotiaan lainoista.

Lapselle voi merkitä huoltajiksi
molemmat vanhemmat�

Kirjastokorttia ei voi käyttää, jos
• asiakastiedoissa on  

väärä osoite
• alle 18-vuotiaalta puuttuu  

tieto huoltajasta
• henkilötunnus puuttuu tai  

on väärä�
Korttia voi taas käyttää heti,  
kun tiedot on korjattu.

Myös yhteisö,  
esimerkiksi päiväkoti, 
voi saada kirjastokortin.
Yhteisön täytyy ilmoittaa  
kirjastoon yhteyshenkilö�
Yhteyshenkilö on vastuussa  
kirjastokortista.

OUTI-kirjastoissa käytössä olevat kirjastokortit
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PIN-koodin saat kirjastosta
tai verkkokirjastosta�
Verkkokirjastosta saat PIN-koo-
din kun klikkaat etusivulla  
Kirjaudu sisään -painiketta. 
Sinulle avautuu uusi ikkuna, 
jossa on  
Unohditko PIN-koodisi -linkki�
Voit käyttää linkkiä, 
jos olet ilmoittanut 
sähköpostiosoitteen kirjastoon.
PIN-koodia ei anneta  
puhelimessa�

PIN-koodi

Tarvitset kirjastokorttiin  
PIN-koodin�
PIN-koodin avulla voit
• käyttää e-aineistoja
• lainata lainausautomaatilla
• käyttää verkkokirjastoa
• käydä kirjastossa  

omatoimiaikaan,  
eli silloin kun kirjastossa  
ei ole asiakaspalvelua

Kirjautumislaite omatoimikirjaston ovella
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kukaan toinen ei voi käyttää  
korttiasi.

Kirjasto on kaikille yhteinen tila,
jossa täytyy noudattaa kirjaston 
sääntöjä�
Säännöt perustuvat  
järjestyslakiin (612/2003)�
Voit saada käyttökiellon, 
jos rikot toistuvasti kirjaston  
sääntöjä� 
Voit saada käyttökiellon  
esimerkiksi jos 
• aiheutat kirjaston  

toiminnalle  
olennaista häiriötä

• vaarannat turvallisuuden
• vahingoitat kirjaston  

omaisuutta.
Voit saada käyttökiellon  
enintään 30 päiväksi�

Kirjastokortti ja vastuu

Kirjastokortti on  
henkilökohtainen�
Kukaan muu ei saa käyttää  
kirjastokorttiasi.
Olet vastuussa  
omasta kirjastokortistasi
ja siihen liitetystä PIN-koodista�
Olet vastuussa myös  
aineistosta,
joka on lainattu kortillasi.

Muista ilmoittaa kirjastoon,
jos osoitteesi tai
muut yhteystietosi muuttuvat.
Jos kirjastokorttisi katoaa,
ilmoita siitä heti kirjastoon.
Kun ilmoitat  
kadonneesta kortista,

Palautusautomaatti
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Lainaaminen ja  
palauttaminen

Voit lainata kirjastosta  
aineistoa,
kun sinulla on  
OUTI-kirjastokortti.
Sinulla voi olla kerralla  
yhteensä 100 lainaa�
Yhteisöasiakkaalla voi olla  
kerralla 200 lainaa�

Voit uusia lainan 7 kertaa�
Kaikkia lainoja ei voi uusia�
Jos joku on tehnyt varauksen
samaan aineistoon tai 
jos sinulla on lainakielto,
et voi uusia lainaa�

Kirjaston laina-ajoista, 
lainauksen rajoituksista 
ja maksuista voit lukea lisää
käyttösääntöjen liitteestä.

Kirjasto noudattaa 
pelien ja elokuvien ikärajoja�
Jos elokuvan ikäraja on  
esimerkiksi 15 vuotta,
alle 15-vuotias ei voi  
lainata elokuvaa�

Voit palauttaa lainat
mihin tahansa OUTI-kirjastoon�
Vain esineet täytyy palauttaa 
siihen kirjastoon,  
josta ne on lainattu.

Kirjaston työntekijä hyllyttää varauksia varaustennoutohyllyyn
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Varaaminen

Voit tehdä varauksen
kirjastossa tai verkkokirjastossa�
Voit tehdä varauksia kaikkien 
OUTI-kirjastojen aineistosta�
Lyhytlainoja ja esineitä  
ei voi varata�

Varaaminen on ilmaista�
Jos et nouda varausta,
sinulta peritään maksu�
Sinulla voi olla samaan aikaan 
yhteensä 100 varausta�

Myöhästyneet lainat

Jos palautat aineiston  
myöhässä,
sinulta peritään maksu�
Maksua tulee  
jokaiselta päivältä,
kun aineisto on myöhässä�

Lasten aineistosta tai  
alle 18-vuotiaan lainoista 
ei tarvitse maksaa  
myöhästymismaksua�

Ensimmäinen palautuskehotus
tulee 7 vuorokautta  
eräpäivän jälkeen�
Toinen palautuskehotus 
tulee 35 vuorokautta  
eräpäivän jälkeen�
Saat palautuskehotuksen
sähköpostilla tai kirjeenä.
Kirjasto perii aina maksun
kun se lähettää  
palautuskehotuksen�

Jos et palauta lainojasi
tai maksa  
myöhästymismaksuja,
saat lainauskiellon�
Se tarkoittaa, että et 
saa lainata aineistoa kirjastosta�
Kun palautat lainasi tai  
maksat maksut,
voit taas lainata�

Voit tilata sähköpostiin  
muistutuksen eräpäivästä�
Vaikka et saisi sähköpostia  
teknisen häiriön takia,
olet itse vastuussa lainoista�

Kaukolainaus

Voit tilata myös aineistoa, 
jota ei ole OUTI-kirjastoissa�
Kirjasto tekee aineistosta 
kaukolainauksen�
Kaukolainat ovat maksullisia� 
Kysy kaukolainoista omasta 
kirjastostasi�
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Jos et palauta lainoja,
vaikka olet saanut  
palautuskehotuksen, 
sinulle lähetetään lasku�
Alle 18-vuotiaiden laskut  
lähetetään huoltajalle�
Jos sinulle on lähetetty lasku,  
et voi lainata�

Jos et maksa laskua, 
kirjasto käyttää  
perintätoimistoa�
Perintätavat ovat erilaiset  
eri kunnissa�
Kysy omasta kirjastostasi,
jos tarvitset  
lisätietoa perinnästä.

Aineiston korvaaminen

Jos kadotat tai vahingoitat  
kirjaston aineistoa,
sinun täytyy korvata se�
Voit korvata aineiston  
hankkimalla uuden kappaleen 
tai maksamalla korvaushinnan�
Elokuvia ei voi korvata uudella 
kappaleella�

Kirjasto ei ole vastuussa,
jos oma laitteesi menee rikki,
kun käytät kirjaston aineistoa�

Tietosuoja

OUTI-kirjastoilla on yhteinen 
asiakasrekisteri ja 
kirjastojärjestelmä�
Kirjasto käyttää  
asiakasrekisterin tietoja
• kirjastossa asioinnin  

järjestämiseen
• kirjaston toiminnan  

tilastointiin
• kirjaston  

suunnittelutehtäviin
• kirjaston selvitystehtäviin�
Asiakkaiden henkilötiedot  
pysyvät kirjastossa salattuna.
Kirjaston rekisteristä ei anneta 
mitään tietoja ulkopuolisille.

Kirjastolla on oikeus käyttää 
henkilötunnusta  
asiakasrekisterissä 
(Tietosuojalaki 1050/2018,  
4 § ja 29 §)�

Sinulla on oikeus tarkistaa mitä 
tietoja kirjastolla on sinusta.
Voit pyytää omat tietosi  
kirjastosta,
tätä kutsutaan tietopyynnöksi.
Ohje tietopyynnön tekemiseen 
on rekisteriselosteessa� 
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Sinulla on myös oikeus korjata 
tai poistaa omat tietosi  
kirjaston rekisteristä
(Tietosuoja-asetus 2016/679  
artiklat 13–18).

Jos haluat lisätietoja,
voit lukea tietosuojaselosteet
verkkokirjastosta 
osoitteesta outi.finna.fi
sivun alareunassa olevasta  
Rekisteriselosteet-linkistä�

Kirjastojärjestelmässä on myös 
erikoiskirjastojen ja
koulukirjastojen aineistoja� 
Erikoiskirjastoissa ja  
koulukirjastoissa  
on omat käyttösäännöt.

Käyttösäännöt perustuvat  
lakiin yleisistä kirjastoista 
(1492/2016)�

OUTI-ohjausryhmän päätös 
21�11�2022�

Käyttösäännöt tulevat voimaan 
2�1�2023 ja  
ovat voimassa toistaiseksi�



11

OUTI-kirjastot

1 Hailuoto
2 Ii
3 Kempele
4 Kuusamo
5 Liminka
6 Lumijoki
7 Muhos
8 Oulu
9 Pudasjärvi
10 Pyhäjoki
11 Raahe
12 Siikajoki
13 Taivalkoski
14 Tyrnävä
15 Utajärvi
16 Vaala
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