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Ristijärven omatoimikirjaston käyttösäännöt
5.6.2018 alkaen toistaiseksi

1. Omatoimikirjastossa voi käydä normaalien aukioloaikojen lisäksi. Omatoimiaikana
 kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla Kainet-kirjastokimpan kir jas to kor til la  ja
 kirjastosta saatavalla Kainet-verkkokirjaston tunnusluvulla. Kirjastokorttia 
 myönnettäessä tarkistetaan, että asiakkaan kirjastokorttiin on liitetty tun nus lu ku, jota
 käytetään myös mm. verkkokirjastossa sekä lainaus- ja pa lau tus au to maa til la. 

2. Alle 15-vuotiaat voivat käydä omatoimikirjastossa yhdessä huoltajansa kanssa. Kir-
jas to kort ti on henkilökohtainen, mutta huollettavan omatoimikirjaston käytöstä vastaa
huol ta ja.

3. Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Varatun
ai neis ton voi noutaa varaushyllystä saapumisilmoituksen mukana tulleen va raus nu-
me ron perusteella. Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, asiakas on vel-
vol li nen selvittämään epäselvyydet henkilökunnan kanssa. Asiakas on siihen saakka
vas tuus sa kirjastokortilleen rekisteröityneestä aineistosta.

4. Kirjaston palvelut, jotka edellyttävät henkilökuntaa, eivät ole käytettävissä oma toi mi-
ai ka na. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi maksujen maksaminen, uuden kir jas to-
kor tin hankinta, tulostus ja kopiointi.

5. Omatoimikirjaston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Ristijärven kunnankirjaston
käyt tö sään tö jä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden
tu lee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta pois tut-
taes sa. Kirjastotilassa omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä sekä hen ki lö kun-
nan paikallaolosta ilmoitetaan kuulutuksella. Henkilökunnan poistuessa ja kirjaston
siir tyes sä omatoimitilaan, kaikkien asiakkaiden on poistuttava ja kirjauduttava sisään
kir jas to kor til la ja tunnusluvulla voidakseen käyttää omatoimikirjastoa.

Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Jos asiakas ai-
heut taa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä ai heu-
tu neet kulut.

6. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden mui-
den asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset ai heut ta-
man sa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tul-
leet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan
käyt täy ty mi ses tä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja.
Huol ta ja vastaa myös lapsen mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista va-
hin gois ta. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häi riö käyt-
täy ty mi sen vuoksi.

7. Omatoimiaikana kirjastossa ei saa järjestää kokoontumislaissa (1247/1999) tar koi tet-
tu ja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Ristijärven
kun nan kir jas ton kanssa.

8. Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.

9. Henkilökunnan ollessa paikalla kirjasto palvelee tavalliseen tapaan.


