
OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 

Kirjaston käyttösäännöt ovat voimassa myös kirjaston omatoimiaikoina. Omatoimiaikana 

kirjaston tiloja valvotaan kamera- ja kulunvalvonnan avulla. Jokaisen omatoimikirjaston 

asiakkaan on kirjauduttava sisälle omalla henkilökohtaisella kirjastokortilla ja siihen liitetyllä 

PIN-koodilla. PIN-koodin saa kirjaston aukioloaikoina asiakaspalvelusta.  

Asiakkaan tulee varmistaa, että omatoimiajalla kirjastoon ei tule samalla ovenavauksella 

sisään muita henkilöitä. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan 

tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä ja on velvollinen korvaamaan mahdolliset 

vahingot. Vahingonkorvauksiin sovelletaan Joki-kirjastojen käyttösääntöjä ja 

vahingonkorvauslakia (412/1974).  

Omatoimikirjaston asiakkaan tulee lähtökohtaisesti olla vähintään 15-vuotias, mutta 

huoltajan luvalla myös alle 15-vuotias voi saada luvan omatoimikirjaston käyttöön. Alle 15-

vuotiaat lapset voivat käydä omatoimikirjastossa yhdessä huoltajansa kanssa ilman omaa 

kirjastokorttia. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). 

Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa järjestyksen 

häiritseminen esimerkiksi metelöimällä, toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai 

sanallisesti sekä päihteiden käyttö. Jokainen omatoimikirjaston käyttäjä on omalta osaltaan 

velvollinen ylläpitämään kirjaston siisteyttä, järjestystä ja turvallisuutta. Joki-kirjastojen 

asiakkaat voivat käyttää kaikkien Joki-kirjastojen omatoimikirjastoja samalla kirjastokortilla 

ja PIN-koodilla, mutta alaikäisille myönnetään lupa kirjastokohtaisesti. 

Omatoimiaikana asiakas huolehtii itse tiedonhausta sekä aineiston lainaamisesta ja 

palauttamisesta omatoimikirjastolaitteiston avulla. Kirjaston sulkeutuessa omatoimiajan 

päättyessä kirjastotilasta on poistuttava välittömästi. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen 

ja kirjasto voi tarvittaessa laskuttaa asiakasta tämän aiheuttamasta hälytyksestä. Kirjaston 

käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käytön estoon. 

Rikkomuksista tehdään myös tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.  

Kirjastoittain vaihtelee mitä palveluja on asiakkaalla omatoimiajalla käytettävissä. Yleisiä 

kokouksia ei ole sallittua järjestää ilman erillistä lupaa kyseisestä kirjastosta. 
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OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖOIKEUS 
 

Siikalatvan kirjasto myöntää kaikille yli 15-vuotiaille kirjaston asiakkaille käyttöoikeuden 

omatoimikirjastoon. Alle 15-vuotiaalle huoltaja voi hakea käyttöoikeutta tällä lomakkeella. Alle 15-

vuotiaan käyttöoikeus on kuntakohtainen, eli se koskee kaikkia neljää Siikalatvan kirjastoyksikköä. 

Alle 15-vuotiaan käyttöoikeus ei päde muissa Joki-kirjastoissa. 

 

KORTINHALTIJAN TIEDOT 

Henkilötunnus / Kirjastokortinnumero 

________________________________________________________ 

Sukunimi ja etunimet 

________________________________________________________ 

 

HUOLTAJAN TIEDOT 

 

Huoltajan henkilötunnus 

________________________________________________________ 

Huoltajan kirjastokortinnumero 

________________________________________________________ 

Huoltajan nimi 

________________________________________________________ 

Lähiosoite 

________________________________________________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka 

________________________________________________________ 

Puhelinnumero 

________________________________________________________ 

Sähköpostiosoite 

_____________________________________________________________ 

EHDOT 

Yllämainitulla alle 15-vuotiaalla on oikeus käyttää omatoimikirjastoa ja vastaan hänen 

omatoimikirjaston sääntöjen mukaisesta käytöstä.  

Päivämäärä ja huoltajan allekirjoitus 

_________________________________________________________ 


