
 
 
 

Tervetuloa Legimuksen ja äänikirjojen 
maailmaan! 
Lapsellasi, jonka huoltajana toimit, on mahdollisuus saada käyttöönsä äänikirjoja 
oman Legimus-käyttäjätilinsä avulla. 

Mikä on äänikirja? 
Äänikirja on kuunneltavaksi tarkoitettu äänimuotoon tallennettu kirjallinen teos. 
MTM tuottaa äänikirjoja tekijänoikeuslain poikkeuksen nojalla. Ne tallennetaan 
nimenomaan niitä varten, joiden on toimintarajoitteisuuden, sairauden tai 
vamman seurauksena vaikea lukea painettua tekstiä. 

Mikä on Legimus? 
Legimus on digitaalinen kirjasto, josta Ruotsin helppokäyttöisen median 
viranomainen MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) vastaa. Lapsi voi lainata 
äänikirjoja tilinsä avulla. Legimus on lapsen käytettävissä sekä koulussa että 
vapaa-ajalla. 

Mitä Legimus tarjoaa? 
Legimus-kirjastossa on yli 115 000 äänikirjaa, sekä kertomakirjallisuutta että 
tietokirjoja. Äänikirjoja on saatavana useilla kielillä. Tietyissä äänikirjoissa on 
pelkkää luettua tekstiä, mutta osassa äänikirjoista on myös tekstiä ja kuvia. 
Osoitteessa legimus.se/barn on kirjavinkkejä ja artikkeleita mielenkiintoisista 
aiheista. Lapsi voi myös antaa muille kirjavinkkejä. 

Näin lapsi voi lukea äänikirjoja 
Lapsi voi lukea äänikirjoja monella tavalla: mobiililaitteen, tablet-tietokoneen ja 
tietokoneen sekä legimus-sovelluksen tai Legimus-äänikirjasoittimen avulla. 

Tuki 
Legimus-tiliä hallinnoi tavallinen tai koulukirjasto. Jos lapsi tarvitsee apua 
käyttäessään legimus-tiliään, hän voi ottaa yhteyden kirjastoon. 

Legimus-käyttäjäsopimus 
• Tekijänoikeuslaki suojaa kirjoja. Niitä saavat käyttää vain henkilöt, joiden on 
toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikea lukea painettua tekstiä.  
• Kun lataat äänikirjan tai asetat sen kirjahyllyyn, se katsotaan lainatuksi. Laina-
aika on 6 kuukautta. Kirja palautetaan poistamalla se.  
• Sisäänkirjautumistiedot ja kirjat on tarkoitettu vain lapsen omaan käyttöön. 
Niitä ei saa luovuttaa muille. 

Mitä tapahtuu, jos lapsi ei noudata sopimusta?  
• Jos lapsi ei noudata sopimusta, hän menettää oikeuden käyttää palvelua.  



• Äänikirjojen lainvastainen levittäminen on tekijänoikeusrikos, joten siitä voidaan 
nostaa syyte. Kun äänikirjoja ladataan, lainaajan tiedot kirjataan. Jos äänikirjoja 
levitetään lainvastaisesti, MTM saa selville. kuka on lainannut ne.  

Tietosuoja   
MTM tallentaa sinun henkilötietosi ja lapsesi henkilötiedot sekä käyttää niitä 
GDPR-tietosuoja-asetuksessa (2016/679/EU) sallitulla tavalla. Nimi, 
sähköpostiosoite, henkilötunnus tai syntymäpäivä ja LMA-kortin numero kirjataan 
MTM:n käyttäjärekisteriin. Samoin tehdään lapsen huoltajan nimelle ja 
syntymäpäivälle. Käyttäjärekisterissä on aina oltava nimi, sähköpostiosoite, 
henkilötunnus tai syntymäpäivä ja LMA-kortin numero. Jos et suostu niiden 
rekisteröimiseen, MTM ei voi avata tiliä. Tietoja voidaan käyttää tilastollisiin 
tutkimuksiin ja palveluittemme arviointiin. Voit aina kieltäytyä yhteydenotoista 
tutkimustarkoituksiin. Voit tehdä tämän legimus.se-sivuston Mina sidor (Omat 
sivut) -kohdassa tai ottamalla yhteyden kirjastoon.  
 
 
Henkilöt, joiden henkilötiedot on suojattu, voivat pyytää tietojensa salaamista. 
Tällöin kirjataan vain henkilötunnus ja sähköpostiosoite tai syntymäpäivä, lapsen 
LMA-kortin numero ja  
sähköpostiosoite sekä huoltajan nimi ja syntymäpäivä. Vain rajallinen osa MTM:n 
henkilöstöstä voi nähdä tiedot. 
 
Henkilötietojen käsittelemisestä on lisätietoja tietosuojakäytännössämme. Se on 
osoitteessa www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/  
 
MTM:llä on oikeus tehdä muutoksia käyttösääntöihin perustellusta syystä. 
Legimusta käyttävän lapsen huoltajana olet velvollinen pysymään ajan tasalla 
muutosten suhteen. Jos et hyväksy muutosta, ilmoita asiasta mahdollisimman 
pian MTM:n Svarstjänst-palveluun. Jos et hyväksy muutosta, MTM voi harkintansa 
mukaan estää Legimuksen käytön. 
 
 
Sopimus on päivitetty 22.5.2018 ja on voimassa toistaiseksi. 

Huoltajan suostumus 
Tällä lomakkeella annat lapsen huoltajana suostumuksen hänen rekisteröimiseen 
Legimus-käyttäjäksi. 

Lapsen tiedot 
Etunimi 
_____________________________________________________________ 
Sukunimi 
_____________________________________________________________ 
Legimus-käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite. Lisäksi sitä käytetään 
sisäänkirjautumis- ja muiden tietojen lähettämiseen. Vältä lapsen kouluun 
liittyvää sähköpostiosoitetta, koska se lakkaa olemasta voimassa, kun lapsen 
koulunkäynti päättyy. 
_____________________________________________________________ 
Henkilötunnus tai tilapäinen henkilönumero 
_____________________________________________________________ 

http://www.mtm.se/hantering-av-personuppgifter/


Jos lapsi hakee turvapaikkaa Ruotsissa: 
Syntymäpäivä 
_____________________________________________________________ 
LMA-numero (XX-XXXXX) 
_____________________________________________________________ 
LMA-kortin voimassaoloaika 
_____________________________________________________________ 

Huoltajan tiedot 
Syntymäpäivä 
_____________________________________________________________ 
 
Etunimi 
_____________________________________________________________ 
 
Sukunimi 
_____________________________________________________________ 
 

Käyttäjäsopimus ja tietosuoja 
(  ) Minä huoltajana olen lukenut Legimus-käyttäjäsopimuksen ja hyväksyn sen. 
(  ) Minä huoltajana hyväksyn sen, että MTM kerää ja käsittelee minun 
henkilötietojani sekä lapsen henkilötietoja tavalla, joka on kuvattu MTM:n 
käyttäjärekisterin tietosuojakuvauksessa. Henkilötietoja käsitellään esimerkiksi 
asiakkaaseen yhteyden pitämiseksi ja palveluiden tuottamiseksi. 
 
Paikkakunta ja päiväys  
 
_____________________________________________________________ 
Huoltajan allekirjoitus  
 
__________________________________________________ 
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