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OLEMME 

kaikille avoin tieteellinen kirjasto. 

 

o Kampuskirjastojen painetut aineistot, palvelut, tilat ja laitteet ovat 

käytettävissäsi kirjaston aukioloaikoina. 

o Verkossa käytät ympäri vuorokauden e-kirjoja, e-lehtiä, tietokantoja, 

Joskun uusimis- ja varausmahdollisuutta sekä opiskelet tiedonhaun 

verkkokursseilla. 

o Saat opastusta, ohjausta ja neuvontaa kirjaston asiakaspalvelusta ja 

tietoasiantuntijoilta. 

 

 

 
KAMPUSKIRJASTOT 

 

Joensuussa: 

o kampuskirjasto Carelia–rakennuksessa. 

Kuopiossa: 

o kampuskirjasto Snellmania–rakennuksessa. 

o KYSin tieteellinen kirjasto Kuopion yliopistollisen sairaalan 

päärakennuksessa. 

Savonlinnassa: 

o kampuskirjasto. 

 

 

 

 

 

 

  

WWW 

uef.fi/kirjasto 
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josku.linneanet.fi 

melinda.kansalliskirjasto.fi 

KIRJOJEN HAKEMINEN 

 

 

Kokoelmatietokanta: 

 

 

 

 

 

 

o Tiedot painetuista kirjoista ja lehdistä sekä e-kirjoista. 

o Tee hakuja kirjan nimen tai aiheen mukaan, tarkista onko kirja 

lainassa vai hyllyssä, tee varauksia ja uusi lainoja. 

 

 

 

Tieteellisten kirjastojen yhteistietokanta: 

 

 

 

 

 

o Tiedot painetuista kirjoista ja lehdistä, väitöskirjoista ja 

opinnäytteistä. 

o Tee hakuja kirjan nimen tai aiheen mukaan. 

o Tee varaukset kirjaston kaukolainauksen kautta. 

 

  

 
e-kirjat 
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nelliportaali.fi 

epublications.uef.fi 

E-aineistot: 

 

 

 

 

 

o Käytä Nelliä kampusverkossa tai omalla laitteella etäkäytön kautta 

UEFAD-tunnuksilla. 

o Tiedot e-lehdistä, e-kirjoista, tietokannoista, hakuteoksista ja muusta 

e-aineistosta. 

o Tee hakuja e-kirjoista ja e-lehdistä eri tietokannoissa joko nimen tai 

aiheen mukaan, lue e-kirjoja tai e-lehtiä, tulosta tai tallenna 

artikkeleita. 

 

 

UEF ePub: 

 

 

 

 

 

 

o Lataa itsellesi PDF-muotoiset UEFin väitöskirjat, opinnäytteet, 

sarjajulkaisut, lisensiaatintyöt jne.  

o Tee hakuja tekijän tai julkaisun nimen mukaan, sarjoittain, 

laitoksittain tai julkaisutyypin mukaan. 

o Luettavissa joko vapaasti verkossa tai vain kampuskirjastoissa. 
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ASIAKKAANA KIRJASTOSSA 

 

Kirjastokortti 

 

o Rekisteröidy asiakkaaksi asioimalla henkilökohtaisesti kirjastossa, 

täyttämällä asiakastietolomake ja todistamalla henkilöllisyytesi. 

o Tutustu käyttösääntöihin ja tietosuojaselosteeseen kirjaston 

kotisivuilla. 

o Asiakastietolomakkeen allekirjoittaminen on sopimus, jota vastaan 

saat määräaikaisen käyttöoikeuden kirjaston aineistoon sekä sitoudut 

noudattamaan käyttösääntöjä ja vastaamaan kortilla lainatusta 

aineistosta. 

o Ilmoita muuttuneet yhteystietosi kirjastoon. 

o Ota yhteyttä kirjastoon, jos kadotat kirjastokorttisi. 
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Lainaus 

 

o Kirjoja voi tilata lainaksi kaikista kirjastomme toimipisteistä kaikkiin 

toimipisteisiin.  

o Lainaa kirjat lainausautomaatilla tai asiakaspalvelussa. 

o E-aineistoja voit lukea kirjaston koneilla tai etäyhteydellä. 

o Maksuvälineenä käy käteinen ja maksukortti, syksyn aikana otamme 

käyttöön myös verkossa maksamisen. 

 

Laina-ajat 

 

o Kurssikirjoilla ja KYSin tieteellisen kirjaston kirjoilla laina-aika on 

kaksi viikkoa, muulla kirjallisuudella neljä viikkoa, e-kirjojen laina-

ajat vaihtelevat. 

o Lukusaliaineisto on luettavissa vain kirjaston tiloissa. 

o Lukusalikappaleita on mahdollista lainata yön yli ja viikonlopuiksi. 

o Kirjasto lähettää ennakkoilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä. 

Seuraa kuitenkin itse lainojesi erääntymistä, koska ilmoituksen 

saapumatta jääminen ei vapauta sinua myöhästymismaksujen 

maksamiselta. 

 

Uusinta 

 

o Kirjoja voi uusia 10 kertaa Josku-tietokannassa tai asiakaspalvelussa. 

o Poikkeuksena ovat Varastokirjaston kirjat, jotka uusit itse Josku-

tietokannassa. 

o Jos uusiminen ei onnistu syynä voi olla joku seuraavista: 

o Uusimisraja 10 kertaa ylittynyt. 

o Kirjaan on varauksia. 

o Sinulla on 10,00€ tai yli maksamattomia maksuja. 

o Asiakastiedot vaativat päivittämistä. 
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Lukusalilainaus 

 

o Lukusalikappaleita lainataan yön yli ja viikonlopuiksi. 

o Varauksen voit tehdä kirjastossa korkeintaan viikkoa aikaisemmin 

asiakaspäätteellä tai asiakaspalvelussa. 

o Kirja palautetaan siihen toimipisteeseen josta se on lainattu. 

o Jos lukusalikirjaa ei palauteta ajoissa: 

o Myöhästymismaksu on 2,00€/kirja/päivä, enintään 12,00€/kirja.  

o Saat neljän kuukauden lainakiellon koskien kurssikirjojen 

lukusalikappaleiden lainaamista. 

o Palauttamattomat lukusalikirjat laskutetaan neljäntenä päivänä 

eräpäivästä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laina-ajat 

 

o Yölainan saat lainaksi asiakaspalvelusta kaksi tuntia ennen kirjaston 

sulkeutumista, ja sen laina-aika kestää seuraavaan aukiolopäivään 

kello 10.00 saakka.  

o Viikonloppulainan saat lainaksi neljä tuntia ennen kirjaston 

sulkeutumista, ja sen laina-aika kestää viikonlopun yli seuraavaan 

aukiolopäivään kello 10.00 saakka. 

o Savonlinnan kampuskirjastossa viikonloppulainan saat lainaksi kello 

12.00, ja sen laina-aika kestää viikonlopun yli seuraavaan 

aukiolopäivään kello 10.00 saakka. 

  



 

Itä-Suomen yliopiston kirjasto 
Syksy 2014 

8 

Varaus 

 

Varaukset eri toimipisteistä  

 

o Varauksia voit tehdä Josku-tietokannassa tai asiakaspalvelussa sekä 

lainassa että hyllyssä olevaan aineistoon, ohje kirjaston YouTube-

kanavalla: UEFLibrary. 

o Hyllyssä olevien kirjojen toimitusaika kampusten välillä on kaksi 

työpäivää. 

o Varausmaksu on 0,50€/kirja, jos saapumisilmoitus lähetetään 

sähköpostitse ja 1,20€/kirja jos ilmoitus lähetetään postitse. 

o Kirja on noudettavissa neljä vuorokautta ilmoituksen saapumisesta. 

Jos et nouda sitä, asiakastietoihisi lisätään maksu 0,50€/kirja. 

o Varatut kirjat ovat varaushyllyssä, josta voit ottaa ne itse ja lainata 

lainausautomaatilla. 

 

Kopiopyynnöt kampuskirjastoista 

 

o Kirjasto välittää kopioita e-lehdistä ja lukusaliaineistosta. 

o Kopiopyynnön voit tehdä asiakaspalvelussa. 

o Saat kopion PDF-tiedostona, palvelun hinta on 3,00€/lähetys. 

 

Kaukolainaus 

 

o Jos haluamaasi aineistoa ei ole kirjastomme kokoelmissa, voit 

ehdottaa sitä hankittavaksi tai tilata sen kaukolainaksi toisesta 

kirjastosta joko Suomesta tai ulkomailta. 

o Kaukolainatilauksen voit tehdä kirjaston kotisivuilla tai 

asiakaspalvelussa. 

o Toimitusaika on noin viikko, riippuen lähettävästä kirjastosta. 

o Kaukolainoissa noudatetaan lähettävien kirjastojen ehtoja ja laina-

aikoja, ja ne uusitaan kaukopalvelun kautta. 

o Kaukolainatilaus on maksullinen, hinnaston löydät kirjaston 

kotisivuilta.  
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Varaus Varastokirjastosta 

 

o Varastokirjaston paikalla oleviin kirjoihin voit tehdä varauksia Josku-

tietokannan kautta, lainassa olevat kirjat tilataan kaukopalvelun 

kautta.  

o Ohje kirjaston YouTube-kanavalla: UEFLibrary. 

o Varausmaksu on 1,00€/kirja. 

o Kirja on noudettavissa neljä vuorokautta ilmoituksen saapumisesta. 

Jos et nouda sitä, asiakastietoihisi lisätään maksu 1,00€/kirja. 

o Kirjan voit uusia 10 kertaa Josku-tietokannassa. 

o Varastokirjaston kirjoista ei peritä myöhästymismaksuja. 

o Jos kadotat kirjan, voit korvata sen Varastokirjastolle kahdella eri 

tavalla: 

o Toimittamalla vastaavan kirjan kadonneen tilalle (sama painos). 

o Maksamalla kirjan hankintahinnan + käsittelykulut 50,00€. 

 

 

Artikkelikopio Varastokirjastosta 

 

o Varastokirjastosta voit tilata artikkelikopiota siellä olevista lehdistä 

Josku-tietokannan kautta, ohje kirjaston YouTube-kanavalla: 

UEFLibrary 

o Palvelu on maksuton.  

o Varastokirjasto toimittaa sinulle sähköpostiisi linkin, jonka kautta 

saat artikkelin käytettäväksesi 
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Palautus 

 

o Kirjat voit palauttaa kaikkiin kirjaston toimipisteisiin riippumatta 

siitä mistä toimipisteestä ne on lainattu. 

o Kun kirjaston on kiinni, jätä kirjat ulko-ovien läheisyydessä 

sijaitseviin palautusluukkuihin. Kirjaston henkilökunta palauttaa 

kirjat seuraavana aukiolopäivänä. 

 

Myöhästymismaksut 

 

o Myöhästymismaksu, 0,50€/kirja/päivä, alkaa kertyä välittömästi 

eräpäivän jälkeen, enintään 10,00€/kirja.  

o Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään heti eräpäivän 

jälkeisenä arkipäivänä, seuraava 14 vuorokautta eräpäivästä.  

o Lainauskielto seuraa, kun kirjat ovat palauttamatta yli 28 

vuorokautta tai maksuja on 10,00€ tai enemmän. 

o Kirjasto laskuttaa palauttamattomat kirjat sekä maksamattomat 

maksut, hoitamattomat laskut siirretään perintään. 

 

Kirjan korvaaminen 

 

o Jos kadotat kirjan voit korvata sen kolmella eri tavalla:  

o Hankkimalla tilalle vastaavan kappaleen ja maksamalla 

käsittelykuluja 8,50€. 

o Maksamalla 60,00€ + hankinta- ja käsittelykuluja 25,00€. 

o Kirjasto laskuttaa sinulta 60,00€ + hankinta- ja käsittelykuluja 

25,00€ + laskutuskuluja 5,00€. 

o Yli 60,00€ arvoinen aineisto korvataan todellisen hankintahinnan 

mukaan.   
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TYÖSKENTELE KIRJASTOSSA 

 

Koneet ja laitteet 

 

o IT-asioissa palvelee: 

o Joensuussa Oppari ja Tipa. 

o Kuopiossa kirjaston IT-helpdesk. 

o Savonlinnassa Tipa. 

o Tietokoneita, joille kirjaudutaan UEFAD-tunnuksella tai 

asiakaspalvelusta tai Opparista saatavalla käyttäjätunnuksella. 

o Omissa laitteissa käytät yliopiston langatonta Eduroam-verkkoa. 

Kirjaudu UEFAD-tunnuksillasi (tunnus@student.uef.fi) tai 

asiakaspalvelusta tai Opparista saatavalla käyttäjätunnuksella. 

o KYSin kirjastossa langatonta verkkoa ei vielä ole käytettävissä. 

Verkko saadaan käyttöön kun uudet tilat valmistuvat. 

o Kuopion ja Joensuun kampuksella on radio- ja televisioarkiston 

katselu- ja kuuntelupiste. Palvelu perustuu lakiin kulttuuriaineistojen 

tallettamisesta ja säilyttämisestä 1433/2007. 

 

 

Tulostaminen ja kopiointi 

 

o Saat tulostussaldoa 400 maksutonta kopiota lukuvuotta kohden. Voit 

ostaa sitä lisää asiakaspalvelusta tai Opparista, Savonlinnassa 

kampuksen pääkassasta. Hinta 0,05€/kopio. 

o Kopiokoneet toimivat kopiokorteilla, joita voit ostaa 

asiakaspalvelusta, KYSillä et tarvitse erillistä kopiokorttia. 

o Kirjaston tiloissa on myös skannereita, pikatulostuspisteitä ja 

mikrokortinlukulaitteita, Savonlinnan kampuskirjastossa ei ole 

skanneria. 

 

  



 

Itä-Suomen yliopiston kirjasto 
Syksy 2014 

12 

Tilat 

 

o Tiloja on hiljaiseen opiskeluun, ryhmätöiden tekemiseen ja 

oleskeluun. Varaa ryhmätyöhuone: 

o Joensuu: Oppari. 

o Kuopio: asiakaspalvelu, kolmeksi tunniksi/päivä. 

o Savonlinna: huoneen kalenteriin kahdeksi tunniksi/päivä. 

o Sähköinen tenttitila Joensuussa ja Savonlinnassa, varaukset: 

o Joensuu: Oppari. 

o Savonlinna: https://stentti.uef.fi/login/  

o Säilytyslokeroita tavaroiden ja laukkujen säilyttämiseen. 
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TIEDONHAUN OPETUS 
 

o Kirjastostartissa esitellään kirjaston käyttöä ja palveluja oman 

tieteenalan näkökulmasta. 

o Tiedonhaun peruskurssi omasta tieteenalasta verkkokurssina ja/tai 

lähiopetuksena. 

o Kaikille avoimia opetus- ja koulutustilaisuuksia eri tietokannoista ja 

tutkimuksen tekemisen apuvälineistä: 

o Josku, Nelli, Vaari, Melinda 

o Refworks 

o Bibliometriikka 

 

 

KIRJASTO TUTUKSI 

 

o Järjestämme tutor-ryhmille esittelykierroksia kirjaston eri 

toimipisteissä.  

o Kesto noin 30 minuuttia/ryhmä. 

o Tutor voit varata ajan etukäteen kirjaston asiakaspalvelusta tai 

suoraan yhteyshenkilöiltä:  

 

Joensuu Kuopio KYS Savonlinna 

    
eeva.abell@uef.fi tuula.rissanen@uef.fi mia.haapanen@uef.fi kirsi.rask@uef.fi 
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Seuraa kirjastoelämää: 

ueflibrary.wordpress.com 

Näe ajankohtaiset: 

facebook.com/ueflibrary 

KIRJASTOT 
 

Joensuu (Carelia), Yliopistokatu 4, 80101 JOENSUU 

0294 45 8397 

 

Kuopio (Snellmania), Yliopistonranta 1 E, 70211 KUOPIO 

0294 45 8400 

 

Kuopio KYS (Puijon sairaala), Puijonlaaksontie 2, 70029 KYS 

0294 45 8402 

 

Savonlinna, Kuninkaankartanonkatu 7, 57101 SAVONLINNA  

0294 45 8404 
 

VERKOSSA 
 

www.uef.fi/kirjasto 

kirjasto@uef.fi 

lainaus@uef.fi 
 

SOMESSA 
 

 

Ohjeita, neuvoja, vinkkejä: 

youtube.com/user/UEFLibrary 

 


