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Eeposbibliotekens användarregler 

Dessa användarregler gäller alla Eeposbibliotek. Reglerna träder i kraft 1.2.2017. 

 

Biblioteket är öppet för alla 

Eeposbibliotekens samlingar, tjänster och kundutrymmen kan användas av alla som 

följer dessa användarregler. 

Till Eeposbibilioteken hör alla allmänna bibliotek i följande kommuner och städer: 

Alajärvi, Alavo, Bötom, Etseri, Evijärvi, Ilmola, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, 

Kurikka, Laihela, Lappajärvi, Lappo, Perho, Seinäjoki, Soini, Storå, Storkyro, Vetil, 

Vindala och Östermark. 

På biblioteket kan du 

- låna böcker och annat material 

- läsa tidningar och böcker 

- studera 

- fördriva tiden 

- använda bibliotekets apparater 

- delta i olika evenemang 

Användning, utlåning  och reservering av  bibliotekens egna material samt handledning 

och rådgivning är avgiftsfria. 

Om du behöver hjälp med att använda biblioteket, fråga personalen. 

 

Användarregler 

Bekanta dig med användarreglerna. Du förbinder dig att följa reglerna, när du får 

bibliotekskort eller går med på att vara ansvarsperson. 

Gällande användarregler hittar du också i Eeposbibliotekens webbtjänst på adressen 

www.eeposkirjastot.fi.  

Särskilda anvisningar och regler som gäller bibliotekens utrymmen och utrustning hittar 

du på varje biblioteks egna webbsidor. 

https://eepos.finna.fi/?lng=sv
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Bibliotekskort och pinkod 

För att kunna låna och använda vissa tjänster behöver du bibliotekskort och pinkod. 

 

Att skaffa bibliotekskort 

Du kan få bibliotekskort och pinkod på vilket som helst Eeposbibliotek. Du får kortet 

genom att uppvisa ett identitetsbevis som är försett med foto och personbeteckning. 

Som identitetsbevis godkänns t.ex. pass, körkort eller identitetskort som har beviljats av 

polisen. 

Det första bibliotekskortet är gratis. Ett nytt kort kostar tre euro. 

Ett barn kan ha ett eget bibliotekskort. Barn under 15 år kan få bibliotekskort med 

vårdnadshavarens skriftliga samtycke. 

Samfund kan i allmänhet få samfundskort. Mer information om samfundskort ges i slutet 

av dessa användarregler. 

 

Bibliotekskortet är personligt 

Du ansvarar för det material som du har lånat med ditt bibliotekskort. Om materialet 

har lånats med ett kort vars innehavare är under 15 år, är det vårdnadshavaren som 

ansvarar för materialet. 

Du behöver pinkod för att kunna använda låneautomat. Pinkoden skyddar mot missbruk. 

 

Meddela biblioteket genast om du tappar bort kortet 

Meddela biblioteket genast om du tappar bort ditt bibliotekskort. Du kan kontakta vilket 

Eeposbibliotek som helst. 

Bibliotekets personal spärrar bibliotekskort som har blivit anmält försvunnet. Du måste 

betala en avgift för att få ett nytt kort. 
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Att skaffa pinkod 

För att kunna använda vissa bibliotekstjänster behöver du både bibliotekskort och  en 

personlig pinkod. Du behöver pinkod till exempel när du använder låneautomat eller 

reserverar bibliotekets datorer. 

Du behöver pinkod också när du kontrollerar eller förnyar dina lån eller reserverar 

material via webbiblioteket. 

Du kan få pinkod vid vilket som helst av Eeposbiblioteken när du visar upp ett 

identitetsbevis med foto. 

 

Håll dina kontaktupgifter uppdaterade 

Meddela biblioteket om dina kontaktuppgifter ändras. Med kontaktuppgifter avses namn, 

adress, telefonnummer och e-postadress. 

Du kan göra adressändring också via webbiblioteket. 

 

Kunduppgifterna är konfidentiella 

Biblioteket har rätt att registrera kundens personbeteckning. Uppgifter som sparas i 

Eeposbibliotekens kundregister är konfidentiella. Man överlåter dem inte åt 

utomstående. 

Ett inkassoföretag får uppgifter om kunder, som har låtit bli att returnera utlånat 

material och har lämnat räkningen obetald 14 dagar efter förfallodagen. Annars 

överlåter man uppgifter endast om kunden eller hans/hennes lagliga representant ger 

sitt samtycke till att uppgifter får överlåtas eller det finns en laglig grund för 

överlåtelse. 

Du kan kontrollera dina egna uppgifter om du visar upp identitetsbevis. Ansvarspersonen 

har rätt att få veta om den person han/hon är ansvarig för har försenade lån och 

obetalda avgifter.   

Eeposbibliotekens registerbeskrivning finns till påseende på biblioteken och på 

Eeposbibliotekens webbsidor. 
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Utlåning och återlämning 

För att kunna låna behöver du ett bibliotekskort eller ett identitetsbevis som biblioteket 

godkänner. 

När det gäller utlåning av bildprogram följer biblioteken de åldersgränser som det 

Nationella audiovisuella institutet har fastställt. 

Med bildprogram avses till exempel digitala spel och  filmer. 

 

Lånetid och förfallodag 

Den allmänna lånetiden är 28 dygn. 

Lånetiden för följande material är 14 dygn: 

- snabblån 

- DVD- och Blu ray-skivor samt konsolspel 

E-böcker och e-ljudböcker är elektroniskt material. Deras lånetid är 14 eller 28 dygn. 

Andra material kan ha individuella lånetider. På vissa bibliotek har det mest 

efterfrågade materialet lånetid på 14 dagar tills reservationskön blir kortare. 

När du lånar material får du ett lånekvitto. På lånekvittot ser du lånens förfallodagar, 

dvs. sista återlämningsdagar. Lånetiden går ut på förfallodagen när biblioteket stänger.   

Om biblioteket har din e-postadress, får du ett meddelande som varslar om att 

förfallodagen närmar sig, Meddela biblioteket, om du inte vill ha påminnelser om lån 

som förfaller. 

Förrfallodagen som syns på lånekvittot och i webbiblioteket är bindande, även om du 

inte har fått någon påminnelse om förfallodagen. Eftersom biblioteken inte kan påverka 

störningar i dataförbindelser, minskar eventuella förseningsavgifter inte på grund av 

störningarna.  

 

Att återlämna  

Du kan återlämna det material du har lånat till vilket Eeposbibliotek som helst. 

Undantag görs av bibliotekens specialmaterial, till exempel idrottsredskap. De måste 
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återlämnas till samma bibliotek där de har lånats. Du kan få kvitto på dina återlämnade 

lån om du vill. 

Några bibliotek har returluckor där du kan återlämna lånen när biblioteket är stängt. Om 

du återlämnar material via en returlucka, får du inte något kvitto. 

Material som återlämnats via en returlucka registreras först följande öppetdag. 

Eventuella förseningsavgifter ackumuleras tills bibliotekets personal har registrerat 

återlämningen. Att återlämna material via returluckan sker på eget ansvar. 

 

Att förnya 

Du kan förnya dina lån högst 10 gånger om ingen annan har reserverat materialet. 

Du kan förnya lånen via webbiblioteket, på biblioteket eller per telefon.  

Snabblån och e-böcker kan inte förnyas. 

När du förnyar lån via webbiblioteket, kontrollera alltid att den nya förfallodagen sparas 

i dina låneuppgifter. Förseningasavgifter börjar ackumuleras efter förfallodagen som 

finns i låneuppgifterna. Om den nya förfallodagen inte sparas, kontakta biblioteket. 

 

Att reservera material 

Eeposbiblioteken har olika reservationsgrupper som består av flera biblioteks samlingar. 

En reservationsgrupp har en gemensam reservationskö. 

En normal reservation gäller samlingarna i de bibliotek som hör till samma 

reservationsgrupp som ditt eget bibliotek. Du måste välja ett av dessa bibliotek som 

hämtställe. Det är gratis att göra en normal reservering. 

En global reservation gäller material som finns tillgänglig i någon annan 

reservationsgrupp. Som hämtställe kan du välja vilket Eeposbibliotek som helst. Det 

reserverade materialet transporteras till det bibliotek som du valt som hämtställe. Att 

transportera en global reservation kostar två euro. 

Du kan reservera material via webbiblioteket eller genom att besöka vilket som helst 

Eeposbibliotek. Det är gratis att reservera material som finns i bibliotekets egen 
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samling. Om du inte avhämtar eller annulerar reservationen inom utsatt tid, måste du 

betala en euro. 

När det reserverade materialet har anlänt, får du ett ankomstmeddelande. Du kan välja 

om du vill få ankomstmeddelandet per e-post, textmeddelande eller brev. Meddelande 

om att en e-bok har anlänt skickas alltid per e-post. 

Snabblån kan inte reserveras. 

 

Fjärrlån 

Vid behov fjärrlånar Eeposbiblioteken material från andra biblioteken i Finland eller från 

utlandet. För fjärrlån uppbärs avgift. Fjärrlån från inhemska bibliotek kostar 5 euro, 

fjärrlån från de andra nordiska länderna kostar 10 euro, och från utomnordiska länder 20 

euro. 

 

Lånerätt 

Du kan förlora lånerätten 

- om du inte har återlämnat material som är försenat och för vilket  biblioteket har 

sänt en räkning  

- om du har obetalda avgifter på 5 euro eller mer 

- Du får lånerätten tillbaka 

- när du återlämnar det försenade materialet 

- när du betalar alla dina avgifter 

 

Avgifter och indrivning 

Avgifter 

Om du återlämnar eller förnyar  utlånat material efter förfallodagen måste du betala en 

förseningsavgift. Förseningsavgiften är 10 cent/lån/dygn.  

Efter två nådedagar uppbärs förseningsavgifter för alla kalenderdagar, räknat från 

förfallodagen upp till maximibeloppet. Maximibeloppet är tre euro per lån. 
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Förseningasavgifterna sparas i dina kunduppgifter, om du återlämnar eller förnyar dina 

lån för sent. Du kan betala förseningsavgifterna på biblioteket. Biblioteket skickar inte 

ut en räkning för förseningsavgifter. 

För material från barn- och ungdomsavdelningen uppbärs inte förseningsavgifter, 

förutom för dvd- och Blu-ray-skivor samt konsolspel. Om förseningen ger upphov till 

indrivningskostnader, måste du betala dessa kostnader även för barn- och 

ungdomsmaterial. 

Om du tappar bort eller skadar bibliotekets material, måste du ersätta det. 

 

Påminnelse 

Om dina låna blir försenade, skickar biblioteket ut en påminnelse per textmeddelande, 

e-post eller brev. Första påminnelsen skickas 7 dygn efter förfallodagen, den andra 

påminnelsen 21 dygn och den tredje påminnelsen 42 dygn efter förfallodagen. 

 

Räkning 

Om dina lån blir 142 dygn försenade, skickar biblioteket ut en räkning.  Om materialet 

finns kvar, måste du återlämna det till biblioteket och betala alla avgifter. Om 

materialet är försvunnet eller skadat, måste du ersätta det enligt räkningen. 

 

Fortsatt indrivning 

Om du inte återlämnar eller ersätter det material du lånat, skickas räkningen för 

fortsatt indrivning. Då är det ett inkassoföretag som indriver avgifterna och lägger till 

inkassoavgifter. 

Indrivningen gäller också material som lånats av en person under 18 år samt barn- och 

ungdomsmaterial. Ansvarspersonen ansvarar för material som lånats med ett kort vars 

innehavare är under 15 år. 

 

Ersättningar 

Om du skadar bibliotekets egendom, måste du ersätta skadorna. Biblioteket svarar inte 

för skador som bibliotekets inspelningar möjligen har orsakat dina apparater. 
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Att förlora nyttjanderätt 

Att förlora nyttjanderätt betyder att man får ett tillfälligt förbud att använda 

biblioteket. Man kan förlora nyttjanderätt, om man trots förbud stör andra kunder och 

personalen eller skadar bibliotekets egendom. Att uppträda berusad eller att använda 

egna rusmedel i biblioteket anses också vara störande beteende.  

Ett användarförbud kan gälla i 1-30 dagar. 

Biblioteksdirektören eller en biblioteksanställd som hon/han har befullmäktigat kan 

meddela användarförbudet. Innan förbudet meddelas ges alla parter möjlighet att ge sin 

syn på det skedda. Förbudet meddelas i lindriga fall muntligt och annars skriftligt.  

Förbudet antecknas i kundregistret och anteckningen avlägsnas då kunden har återfått 

nyttjanderätt efter att den uppställda tidsfristen har löpt ut. 

 

Samfundskort 

Daghem, skola, företag eller något annat samfund kan i allmänhet få ett samfundskort. 

Användarreglerna för samfund godkänns av varje kommun skilt för sig. Fråga efter dessa 

regler på biblioteket. 

 

Informering 

Eeposbibliotekens användarregler finns att få på bibliotekens webbsidor. 

Bibliotekspersonalen informerar också om reglerna. Eeposbibliotekens användarregler 

kan ändras endast om kommunerna fattar ett gemensamt beslut om det. 

Eeposbibliotekens ledningsgrupp har godkänt dessa användarregler 21.12.2016 


