
  
 

OULAISTEN KAUPUNGINKIRJASTO  
Sahankatu 2, 86300 OULAINEN  
                        
Asiakaspalvelu  044-4793 245 
Tieto- ja kaukopalvelu   044-4793 213 
Sähköposti    kirjasto@oulainen.fi 

 
PÄÄKIRJASTO  AVOINNA 
Maanantai  12 – 20 
Tiistai  12 – 20 
Keskiviikko              10 – 20 
Torstai  12 – 20 
Perjantai  12 – 20 
Lauantai  11 – 15 
 
LEHTILUKUSALI 
lukusalin ulko-ovi on avoinna klo 10-12 arkisin ma-ti/ to-pe. 
Käynti Väinölän suvannon kulmalta, joen puolelta. Kun pääovi 
on avoinna, lukusalin ulko-ovi on kiinni. Hox: keskiviikkoisin 
pääovi on auki jo klo 10.  

 
Juhlapäivien aattona 10–16  
Juhannus- ja jouluaattona kirjasto on suljettu, ja näitä 
edeltävänä päivänä avoinna normaalisti! 
 Juhlapäivien väliset lauantaipäivät suljettu. 
Kesälauantaisin suljettu (1.6.–31.8.) 
 
Sähköiset palvelut internetissä:  
www.oulainen.fi/kirjasto  ja   www.tiekko.fi  
Löydät meidät Facebookista nimellä Oulaisten kaupunginkirjasto 

 

 
 

Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi, Ylivieska 



  
 

KIRJASTOKORTTI 
Lainatessa on oltava kirjastokortti. Kortti on henkilökohtainen, ja sen omis-
taja vastaa sillä lainatusta aineistosta. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin 
huoltajan kirjallisella suostumuksella. Huoltaja vastaa alle 15-vuotiaiden  
lainoista. Ensimmäinen kortti on kaikille ilmainen. 
 

 
-SEUTULAINAUS 

* Tiekkö-kirjastot: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska 
- yhteinen lainakortti ja lainarekisteri www.tiekko.fi 

* Tiekkö-kuljetus tuo tilaamasi Tiekkö-aineiston kirjastoosi torstaisin.  
* Seutukuljetuksen piiriin kuuluvat myös seuraavat kirjastot: 

Oulaisten AMK:n kirjasto oamk.finna.fi ja  
Haapaveden kirjasto kirikirjastot.verkkokirjasto.fi sekä 
Pyhäjoen kirjasto www.outikirjastot.fi 

 
KAUKOLAINAUS 
Kaukolainaamme aineistoa Suomesta ja ulkomailta. Jos lähettäjäkirjasto 
perii palvelumaksun, asiakas maksaa sen. Tieteellisten kirjastojen maksut 
ovat 7–10 €/nimeke.  
 
LAINA-AJAT 
Kirjat, äänikirjat     4 viikkoa     Lehdet  2 viikkoa 
CD-levyt ja romput   2 viikkoa   Videot, DVD:t 1 viikko   
HUOM! Automaattinen eräpäivämuistutus sähköpostiin 0 € 
 
MYÖHÄSTYMISMAKSUT 
1. muistutus 10 pv eräpäivästä (1,50 € + sakot 0,10 €/kpl/ vrk) 
2. muistutus 20 pv eräpäivästä (2,00 € + sakot 0,10 €/kpl/vrk) 
3. LASKU 50 pv eräpäivästä (laskutuslisä 1 € + sakot)  
4. Asia siirtyy viralliseen perintään (korvaushintaan lisätään perintäkulut) 
Automaattinen lainauskielto, kun velkasaldo 15 € tai kun lasku lähetetty.  
Palauta laskutettu aineisto välittömästi, niin laskua ei tarvitse maksaa.  
Noutamattomaksi jäänyt varattu aineisto 1 €: varauksen noutoaika 7 pv. 

 
Uusittava kirjastokortti   1,00 €  
Kopiot:  Mustavalkoinen   0,40 €  

Värikopio                1,00 € 
Kopio kalvolle, paksulle tai väripaperille + 0,10 € 

Lyhyet puhelinsoitot   1 € 
Asiakirjan skannaus sähköpostiin 0 € 



  
 

OULAISTEN KIRJASTON VERKKOPALVELUT 
www.oulainen.fi/kirjasto ja www.tiekko.fi 

 
UUSIMINEN JA VARAUKSET  
* Tarvitset kirjastokorttisi numeron ja nelinumeroisen tunnusluvun. 
  Tunnusluku annetaan käydessäsi kirjastossa asiakaspalvelutiskiltä  
* Internetissä www.tiekko.fi voi uusia 6 kertaa, jos muilla ei ole varauksia aineistoon. 
* Saapumisilmoitustavat sähköposti, tekstiviesti tai soitto. 
 
SÄHKÖISET KIRJAT www.tiekko.fi        
* Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankitaan kolme kertaa vuodessa. 
* Noin 220 sähköisen kirjan kokoelma. Kirja latautuu omalle kotikoneellesi valintasi 
mukaan 14 pv:ksi tai vain päiväksi. Kirja palautuu automaattisesti. 
* Tarvitset kirjastokortin numeron ja tunnusluvun lisäksi Internet-yhteyden sekä lukuoh-
jelman (Adobe Reader tai Adobe Digital Editions), jonka voit ladata ilmaiseksi netistä. 
Mobiililaitteiden lukuohjelma on Bluefire Reader. 
* 50 sähköisen äänikirjan vaihtuvaa kokoelmaa voit kuunnella ilman erillisohjelmia. 
 
E-AINEISTOJA KÄYTETTÄVISSÄ KIRJASTON TILOISSA 

   230 kotimaista sanomalehteä näköismuodossa luettavissa pääkirjaston 
tietokoneelta. 12 kk lehtiarkisto. Hyvät hakuominaisuudet. 
 
eMagz -aikauslehtikirjasto: 141 kotimaista aikakauslehteä luettavissa näköislehtenä 
kirjaston lehtilukusalin tietokoneelta. Vuoden arkisto kustakin lehdestä. 
 

Yli 6000 sanoma- ja aikakauslehteä yli 100 maasta 60 eri kielellä 

Käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla ja PressReader-mobiili-
sovelluksella kirjastojen langattomissa asiakasverkoissa. Kirjaston langattoman verkon 
ulkopuolella palvelua voi käyttää myös kaksi vuorokautta verkosta poistumisen jälkeen! 
Lataa sivusto kirjastossa 
 

Kansallisbiografia on henkilöhistoriallinen tietokanta: 6 000 suomalaista 
henkilöartikkelia, pienoiselämäkertoja ja henkilökuvia. Käytettävissä vain 
kirjaston tietokoneilta. 
 

 

PELIHUONEEN KÄYTTÖ       peli- ja musiikkiharrastukset 
Varaa peliaika konsoleille (½ tai 1 h) kirjaston tiskiltä tai puh. 044-4793 245.  
Käytettävissä kirjaston aukioloaikoina. Noudatamme pelien ikärajoituksia. Käytössäsi 
XBOX360, Wii, PlayStation 3 ja PS4. Pelihuoneessa on kolme pelipaikkaa ja kullekin 
konsolille neljä peliohjainta. Voit varata myös yksityisen peliajan tai musiikkihuoneeksi. 
Huippu äänentoisto ja isot näytöt. Pyydä käyttöösi kirjaston LP-levysoitin. Kirjastosalin 
puolella voit soittaa äänettömästi sähköpianoa kuulokkeiden avulla. 
 

       

http://www.tiekko.fi/


  
 

KOTONA KÄYTETTÄVÄ MUUT E-AINEISTOT  
https://www.tiekko.fi/web/arena/e-aineisto (E-aineistot yläpalkissa) 
 

Naxos Music Library on käytettävissä kotikoneeltasi Tiekkö-
kirjastojen kirjastokortilla. 8 yhdenaikaista käyttäjää voi viettää 
klassisen musiikin ja rockin parissa 2 h. Käytössäsi kotikoneelta-

si www.tiekko.fi sivuston linkin kautta myös Jazz. 
 

Englanninkielisiä aikakauslehtiä eri aiheista. Kirjaudu kirjastokortin 
 numerolla www.tiekko.fi: yläpalkissa kohta e-aineistot. 

 

Yli 6000 sanoma- ja aikakauslehteä yli 100 maasta 60 eri kielellä. 
Lataa sivusto kirjastossa! Kirjaston langattoman verkon ulkopuolel-
la palvelu on käytettävissäsi kaksi vuorokautta. 

 

RedFox Pro Online-kielipalvelu: Monikielinen sanakirja joka kääntää 
41 kielelle ja sisältää sekä yleiskielen että erikoisalojen sanastoa. Tar-

kista että olet sisään kirjautunut kirjastokortilla ja käytät Pro-versiota! Salasana on voi-
massa puolivuotta: 2#pp#Kärppä (voimassa 31.12.2018 asti. Pyydä uusi kirjastolta) 
 

RockWay: Suomalainen soitonopetuksen verkkopalvelu. Opetusta kita-
ransoittoon ja lauluun. Kirjaudu sisään kirjastokortin numerolla. 
 

 

KIRJASTON NETTIKONEET, SKANNAUS JA EDITOINTIOHJELMAT 
Asiakkaiden käytössä on 10 tietokonetta, joista on Internet-yhteys ja tulostusmahdolli-
suus. Monttu-asiakaspäätteellä on valokuvankäsittelyä varten Photoshop CS6 ja Pho-
toshop Elements sekä videoeditointiohjelma Pinnacle Studio. Aikuiset voivat varata ½ - 
4 h. Lasten nettikäyttöaika on 30 minuuttia päivässä. Voit käyttää myös omalla laitteel-
lasi kirjaston wlan-yhteyttä. 
 
MIKROFILMISKANNERI KIRJASTOSSA 
Vanhat Oulaisten paikallislehdet löytyvät kirjastomme mikrofilmeiltä vuodesta 1954 läh-
tien. Muiden lehtien mikrofilmit kaukolainaamme. Laitetta käytetään tietokoneen avulla: 
voit digitoida artikkelin esim. muistitikulle tai tulostaa lehtijutun. Hox: Etsi artikkelin läh-
detieto ensin Artosta. 

 
Kotimaisten aikakauslehtien ja sarjajulkaisujen viitetietokanta ar-
to.linneanet.fi. Etsi paikallislehtien sanomalehtijuttuja! Lue suoraan lähes 

20 000 Kalevassa julkaistua artikkelia. Pohjois-Pohjanmaan sanomalehtien yli 150 000 
lehtiartikkeliviitetietoa.  
 

KirjastoVirma-sivustolta löydät kotiseutumme ja koko Pohjois-
Pohjanmaan kulttuurihistoriaa ja perinnetietoa. Kuva-arkistossa on 
kotiseutuarkistojen kuvakokoelmia. 

 Arvi-tietokanta sisältää alueemme kotiseutuarkistojen kokoelmatietoja. 

https://www.tiekko.fi/web/arena/e-aineisto


  
 

Oulaisten kaupunginkirjasto                                Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 15.5.2018 §49  
 
Tiekkö-kirjastojen käyttösäännöt 1.7.2018, voimassa toistaiseksi 
Tervetuloa Tiekkö-kirjastojen käyttäjäksi. Tiekkö-kirjastoja ovat Alavieskan kunnankirjasto, Kalajoen 
kaupunginkirjasto, Merijärven kunnankirjasto, Nivalan kaupunginkirjasto, Oulaisten kaupunginkirjasto, 
Sievin kunnankirjasto ja Ylivieskan kaupunginkirjasto.  
Tiekkö-kirjastojen kokoelmia, palveluja ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat näitä 
käyttösääntöjä. 
Olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttösääntöjä ja niihin tehtäviä muutoksia asioidessasi kirjastos-
sa, saadessasi kirjastokortin tai suostuessasi vastuuhenkilöksi. Kunnan oikeus laatia kirjastoon käyt-
tösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016). 
 
Tiekkö-kirjastojen asiakastilojen käyttö ja aukioloajat 
Tiekkö-kirjastojen (myöh. kirjaston) toimipisteet ovat kaikille avoimia. Kirjaston toimipisteiden aukiolo-
ajat sekä Kalajoen, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjastojen toi-
mipisteissä ja kotisivuilla sekä Tiekkö-verkkokirjastossa. 
Kirjastossa on käytössä asiakaspäätteet ja avoin (WLAN) tietoverkko. Kirjasto ei vastaa kirjastossa 
käytetyn välineistön tai avoimen verkon käytöstä aiheutuneista ongelmista eikä mahdollisista vahin-
goista asiakkaille.  
Osassa kirjastoja on vuokrattavia tiloja tilaisuuksien järjestämistä varten. Kirjastotoimenjohtajalla/ kir-
jaston johtajalla on oikeus antaa vuokrattava tila maksutta käyttöön kirjastopalveluja tukevalle toimin-
nalle kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettyihin tilaisuuksiin. Kirjastoissa olevien tilojen ja laitteiden 
käytöstä on erilliset ohjeet ja säännöt, jotka löydät kirjastojen omilta kotisivuilta.  
 
Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen 
Kirjastoaineiston lainauksessa on oltava henkilökohtainen kirjastokortti. Asiakas saa kirjastokortin 
täytettyään hakemuslomakkeen, johon merkityt tiedot tallennetaan kirjaston asiakasrekisteriin. Alle 
15-vuotias saa kirjastokortin huoltajan kirjallisella suostumuksella. Vajaavaltaiselta henkilöltä ja yhtei-
sölainaajalta vaaditaan vastuuhenkilön sitoumus. Asiakkuutta varten asiakkaan tai vastuuhenkilön on 
todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella sekä ilmoitettava henkilötunnuk-
sensa ja yhteystietonsa.  
Kirjastokortti on henkilökohtainen. Kortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa lainatuista aineis-
tosta. Kirjastokortin katoamisesta sekä nimen ja yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava kirjas-
toon. Asiakas on vastuussa kadonneella kortilla lainatusta aineistosta. 
PIN-koodin ja kirjastokortin avulla asiakas voi muun muassa uusia lainoja ja varata aineistoa verkko-
kirjastossa. Asiakas saa PIN-koodin esittämällä kirjastokortin tai todistamalla henkilöllisyytensä. PIN-
koodia ei anneta puhelimitse eikä sähköpostitse.  
Kirjastossa on käytettävissä ja lainattavissa fyysistä aineistoa ja e-aineistoa. Kirjasto ei vastaa laina-
tun aineiston sisällöstä eikä tietojen oikeellisuudesta eikä sen aiheuttamista vahingoista asiakkaille. 
Laina-ajat ja lainamäärärajoitukset löytyvät käyttösääntöjen lopusta.  Kirjastoautoissa, siirtokokoel-
missa ja kotipalvelussa voidaan noudattaa toiminnan mukaisia laina-aikoja. Lainan voi uusia 6 kertaa, 
ellei siitä ole varauksia. Uusimisessa on rajoituksia joidenkin aineistoryhmien osalta. Kirjastoissa 
noudatetaan elokuvien ja pelien lakisääteisiä ikärajoja. 
Aineistoa voi varata kirjastossa tai verkkokirjaston kautta. Noudettavasta varauksesta saa ilmoituksen 
sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Varaaminen on maksutonta. Varaus on noudettava 7 vuoro-
kauden kuluttua saapumisilmoituksen lähetyksestä. Ellei tarvittava aineisto löydy kirjaston kokoelmis-
ta, sen voi kaukolainata muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukopalvelumaksut ja maksu noutamat-
tomasta varauksesta löytyvät käyttösääntöjen lopusta.  
 
Palauttaminen ja palauttamisen määräajat 
Asiakkaan on palautettava tai uusittava aineisto viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapah-
tuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin. Joissakin kirjastoissa on käytössä palautus-
luukku. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu myös asiakkaan vastuulla ja lainat palautuvat seuraa-
vana kirjaston aukiolopäivänä.  



  
 

Eräpäivät ilmoitetaan verkkokirjastossa ja eräpäiväkuitissa, jonka asiakas saa lainauksen yhteydes-
sä. Lainoista on mahdollista saada eräpäivämuistutus 3 vrk ennen eräpäivää sähköpostiin. Kirjasto ei 
ole vastuussa eräpäivämuistutusten tai noutoilmoitusten perillemenosta. Kirjasto lähettää asiakkaalle 
maksullisen huomautusilmoituksen, ensimmäisen 10 vrk:n ja toisen 20 vrk:n kuluttua eräpäivästä. 
Mikäli aineisto on palauttamatta 50 vrk:n kuluttua eräpäivästä, lähetetään asiakkaalle lasku. Myöhäs-
tymismaksut alkavat kertyä 10 päivää eräpäivän jälkeen. Maksut ilmoitetaan käyttösääntöjen lopus-
sa. Perintään siirretystä, hoitamattomasta laskusta peritään aineiston korvaushinnan lisäksi perintä-
kulut. Perintätavat vaihtelevat kunnittain.  
 
Kirjaston käyttäjän velvollisuudet 
Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoja ja muuta omaisuutta huolellisesti 
siten, etteivät ne vaurioidu. 
Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä 
henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjastohenkilökunnalla on 
oikeus pyytää häiritsevää asiakasta poistumaan kirjastosta ja pyyntöä on toteltava välittömästi. Kir-
jaston tilat ovat julkista tilaa, jota voi käyttää vain kirjastopalvelujen käyttötarkoituksen mukaisesti. 
Muu tilojen käyttö on anottava kirjastotoimenjohtajalta/ kirjaston johtajalta.   
 
Tietosuoja 
Tiekkö-kirjastoilla on yhteinen lainaajarekisteri. Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaaja-
rekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §).  
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja kirjaston tietokannoissa on (Henkilötieto-
laki 523/1999, 10 §), mutta tarkistuksen yhteydessä on esitettävä henkilöllisyystodistus. Kirjaston lai-
naaja- ja lainaustietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kirjastojen asiakastietojen ylläpidosta ker-
tovat rekisteri- ja tietosuojaselosteet ovat nähtävissä kirjastojen kotisivuilla. 
 
Maksuttomat ja maksulliset palvelut 
Asiakkaalle on maksutonta kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus, varaaminen sekä ohjaus ja 
neuvonta. Huomautus- ja myöhästymismaksut tulee maksaa kirjastossa asioidessa. Kadonnut tai 
vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai maksamalla siitä kirjaston määräämä 
korvaushinta. DVD-, BluRay- ja CD ROM –levyjä ei tekijänoikeudellisista syistä pysty korvaamaan 
vastaavilla tallenteilla, vaan nämä korvataan kirjaston määräämällä korvaushinnalla.  
 
Lainauskielto 
Maksamattomat maksut ja korvaukset jäävät asiakkaalle velaksi. 15 € ylittävät velat ja laskutettu ai-
neisto aiheuttavat automaattisesti lainauskiellon. Asiakas saa lainausoikeuden takaisin palaut-
taessaan myöhässä olevan aineiston tai korvatessaan kadonneen tai vahingoittuneen aineiston ja 
maksaessaan kertyneet maksut. Myöhästymis-, muistutus- ja varausmaksujen (noutamatta jääneet 
varaukset) suurin kerralla perittävä määrä asiakasta kohden on enintään 20 euroa. Asiakas voi mak-
saa huomautus- ja myöhästymismaksut mille tahansa Tiekkö-kirjastolle kirjastossa asioidessaan. 
Yhteisöasiakkailta (koulut, päiväkodit jne.) ja kotipalveluasiakkailta ei peritä edellä mainittuja sakko-
maksuja. Kirjastojen kotipalvelun saatavuus vaihtelee kunnittain. 
 
Kirjaston käyttökielto 
Kirjastotoimenjohtaja/ kirjaston johtaja tai hänen sijaisensa voi antaa asiakkaalle määräaikaisen, kir-
jastokohtaisen käyttökiellon (enintään 30 vrk), mikäli asiakas huomautuksista huolimatta toistuvasti ja 
olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa 
kirjaston omaisuutta. Ennen kiellon antamista on asiakasta kuultava ja käyttökiellosta tehdään viran-
haltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.   

 



  
 

 
Sääntö 1.7.2018 alkaen Tiekkö-kirjastoissa hinta 
Ensimmäinen kortti maksuton 
Uusittava kirjastokortti 

0 € 
1 € 

Huomautuskirjeiden lähetysajat ja laskutuslisä sekä 
perintäkulut asiakkaalle: 
1. muistutus 10 vrk eräpäivästä 1,50 € 
2. muistutus 20 vrk eräpäivästä 2 € 
Lasku 50 vrk eräpäivästä.   
Kuntakohtainen laskutuslisä ja perintämenettely. 

 
1,50 € 
2 € 
 
Kuntakohtainen laskutuslisä 
ja perintäkulut 

Myöhästymismaksut:  
Maksut alkavat kertyä 10 vrk eräpäivästä. Kaikilla ai-
neistoilla on sama maksu: 0,10 €/ kpl/ vrk. 
Alle 15-vuotiailta peritään vain huomautusmaksu. 

 
 
0,10 €/kpl/vrk  
 

Eräpäivämuistutus sähköpostiin 0 € 
Lainauskiellon raja on 15 €.  
Laskutetusta aineistosta seuraa lainauskielto. 

 
15 € 

Myöhästymismaksujen maksimimäärä/ kerta/ asiakas 20 € 
Varausmaksu Tiekkö-kirjastojen aineistosta 0 € 
Varatun aineiston karhuaminen: huomautuskirje lähe-
tetään heti eräpäivän jälkeen 

1,50 € 

Noutamatta jäänyt varaus: Noutoaika 7 vrk ja kirjasto-
autossa 15 vrk  

1 € 

Kaukolaina 0 € + lähettävän kirjaston mahdollinen las-
ku noin 5-10 € 

0 € +lähettävän kirjaston 
lasku 

Kaukolainat toiselle kirjastolle 0 € 
Kaukolainakopiot Monisteen/ tulosteen hinta 

* 
 
 

Laina-ajat ja määrärajoitukset lainaustoiminnassa 1.7.2018 alkaen  
Laina-ajat: 

kirjat / äänikirjat 4 viikkoa 
lehdet  2 viikkoa 
cd-levyt  2 viikkoa 
romput/pelit  2 viikkoa 
videot  1 viikko 
pikalaina 1 viikko  
nopeakiertoinen 2 viikkoa 

Kirjastoautojen laina-ajat kirjastokohtaisesti 
Uusimiskerrat 6 kertaa 
Varausten määrä 25 kpl 
 

Lainamäärät aineistolajeittain: max. 
kirjat suositus 100 kpl 
äänikirjat 10 kpl 
lehdet  50 kpl 
videotallenteet (dvd, vhs, blueray)  10 kpl 
CD-levyt 20 kpl 
LP-levyt  10 kpl 
pelit (romput ja konsolipelit)  5 kpl 

 
Kiitos ! 
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