
Vilppulan kirjaston omatoimiajan käyttsäänntt

1. Mitä omatoimikirjasto tarkoitaa
• Omatoimikirjasto tarkoitaa kirjastotlaaa johon on asennetu asiakkaiien omatoimikäyttn 

mahiollistava järjestelmä. Sen ansiosta asiakkaat voivat käytää kirjastoa perinteisten 
aukioloaikojen ulkopuolella.

• Omatoimiaikana saataa olla paikalla myts tytntekijtitä. Tälltin he keskityvät omiin 
ttihinsä tythuoneessa tai kokoelman parissaa eivätkä toimi aktivisest asiakaspalvelussa.

• Tiloissa on tekninen valvonta (kamera- ja kulunvalvonta).

2. Sisäänkirjautuminen ja poistuminen
• Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään PIKI-kirjastokortlla ja tunnusluvulla. Nämä 

molemmat saa mistä tahansa PIKI-kirjastosta toiistamalla henkiltllisyytensä.
• Kirjastokort on henkiltkohtainen ja jokaisen on kirjauiutava sisään omalla kortllaan. Alle 

15-vuotaat voivat käytää omatoimikirjastoa yhiessä huoltajansa kanssa ilman omaa 
kirjastokorta.

• Asiakkaan tulee varmistaaa etei kiinteistttn tule samalla ovenavauksella muita henkiltitä. 
Hän on vastuussa myts sisään päästämistään henkiltistä.

• Kirjastotlassa omatoimiajan alkamisesta ja päätymisestä ilmoitetaan kuulutuksilla. 
Varsinaisen aukioloajan vaihtuessa omatoimiajaksia asiakkaiien tulee poistua kirjastosta ja 
halutessaan kirjautua erikseen sisään. Kirjastotlan hälytysjärjestelmä aktvoituu 
omatoimiajan päätyessäa joten asiakkaiien on poistutava viipymätä kuulutuksen jälkeen. 
Asiakas on velvollinen korvaamaan toiminnallaan aiheutamansa hälytyksen kustannukset.

• Kirjastoon ei saa tuoia eläimiä.

3. Mitä kirjastossa voi tehdä omatoimiaikana
• Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainataa palautaa ja uusia aineistoa automaatllaa noutaa 

varauksiaa lukea lehtä ja käytää kirjaston tetokoneita sekä langatonta verkkoa.
• Kirjaston palveluta jotka eiellytävät henkiltkuntaaa eivät ole käytetävissä omatoimiaikana. 

Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi maksujen maksaminen ja uuien kirjastokortn hankinta.
Mytskään tetokoneiien tai automaatn teknisiä ongelmia ei voiia selvitää henkiltkunnan 
poissa ollessa.

4. Vastuut ja velvollisuudet
• Jokainen käytäjä on omalta osaltaan velvollinen eiistämään yleistä siisteytäa viihtyvyytä 

ja turvallisuuta kirjastossa.
• Kirjasto on yleinen tlaa jossa nouiatetaan järjestyslakia (612/2003). Kirjastossa on kielletyä

yleisen järjestyksen häiritseminen ja turvallisuuien vaarantaminen esim. meluamalla tai 
uhkaamalla sanallisest tai fyysisest. Kirjaston yleiset käyttsäänntt ovat voimassa myts 
omatoimiaikana. Esimerkiksi häiritkäytäytyminen voi johtaa omatoimikirjaston käyttn 
estoon. Kirjastoon kohiistuvasta ilkivallasta ja järjestyslain vastaisesta toiminnasta 
ilmoitetaan poliisille.

• Asiakas on kirjastossa omatoimiaikana omalla vastuullaan.
• Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheutamansa aineelliset vahingot. Alle 15-vuotaiien 

aiheutamat vahingot korvaa huoltaja.
• Huoltaja tai kirjastokortn takaaja voi halutessaan pyytää kirjastoa estämään alle 15-

vuotaan asiakkaan pääsyn kirjastoon omatoimiajalla.
• Alaikäisen häiritsevästä käytäytymisestä ilmoitetaan huoltajalle.
• Asiakas on vastuussa palautamatomana kirjastoon jätetystä aineistosta.


