
Omatoimisen kirjastonkäytön ASIAKASSOPIMUS                  SYSMÄN KUNNANKIRJASTO  

Sysmän kunnankirjaston tilat ja kokoelmat ovat omatoimisesti käytettävissä vuoden jokaisena päivänä  

klo 7.00-21.00. Omatoimiseen kirjastonkäyttöön tarvitaan ajantasainen Lastu-kirjastokortti ja 

nelinumeroinen PIN-koodi. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista tai 

kirjastokortin katoamisesta Sysmän kunnankirjastoon tai mihin tahansa muuhun Lastu-kirjastoon. 

Käyttöoikeus omatoimikirjastoon on henkilökohtainen. Huoltaja voi asioida kirjastossa lastensa kanssa, 

mutta lapsi ei saa käyttää huoltajan tai muun perheenjäsenen korttia. Lapset voivat saada omatoimikirjaston 

käyttöoikeuden vain kirjastojärjestelmään merkityn takaajan/huoltajan suostumuksella. Alle 15 -vuotiaiden 

henkilökohtaiseen asiakassopimukseen vaaditaan takaajan/huoltajan allekirjoitus sekä läsnäolo 

allekirjoitustilanteessa. Takaajan/huoltajan täytyy todistaa henkilöllisyytensä.  

 

Asiakas sitoutuu noudattamaan Lastu-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä sekä omatoimikirjaston erillistä 

ohjetta, ylläpitämään siisteyttä ja toimimaan kaikin tavoin niin, ettei aikaansaa vahinkoa tai haittaa kirjaston 

tiloille, kokoelmille, irtaimistolle, näyttelyesineille tai aiheuta häiriötä muille asiakkaille. Asiakas sitoutuu 

ilmoittamaan ilmenneistä ongelmista ja vahingoista kirjaston henkilökunnalle tai kiireellisissä 

hätätapauksissa RTK:n kiinteistöhuollolle numeroon 029 029 5150.  

Omatoimiajalla sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta seuraa määräaikainen asiointioikeuden menetys. Kirjasto 

voi välittömästi rikkomusten ilmettyä poistaa asiakkaan oikeuden omatoimiajalla asioimiseen, kunnes 

rikkomukset on korvattu. Asiakas on korvausvelvollinen sekä kirjastotilan sisällä että kiinteistön ulkotiloissa 

aiheuttamistaan vahingoista. Tämä vastuuvelvollisuus koskee myös tilannetta, jossa asiakas luovuttaa 

vastoin omatoimikirjaston sääntöjä kirjastokorttinsa toiselle henkilölle tai päästää kirjastoon ulkopuolisia 

henkilöitä. Kirjaston tiloissa on tallentava kameravalvonta. 

Kirjastokortin katoamisesta on ensiarvoisen tärkeää ilmoittaa välittömästi kirjastolle. Kortinhaltija on 

vastuussa vahingoista, jotka kirjastokortilla on aiheutettu siihen mennessä, kunnes kortin katoamisesta on 

ilmoitettu.  

 

Omatoimiaikana asiakkaan käytettävissä ovat kirjastotilat kolmessa kerroksessa, kokoelmat, 

asiakastietokoneet ja monitoimilaite tulostamiseen, kopiointiin ja skannaamiseen, lainaus-

palautusautomaatti, digitointilaitteet, kahviautomaatti sekä WC-tilat. Omatoimiaikana ottamansa 

kopiot/tulosteet ja poistokirjat asiakas sitoutuu maksamaan myöhemmin palveluaukioloaikana. 

Kopioiden/tulosteiden/poistokirjojen määrä merkitään maksulappuun, joka pudotetaan asiakaspalvelutiskin 

valkoiseen laatikkoon. Henkilökunta lisää maksut asiakastietoihin odottamaan maksamista.  

 

Sysmän kunnankirjasto voi tehdä muutoksia omatoimiaikoihin, -ehtoihin ja käyttösääntöihin. Niistä 

tiedotetaan asiakkaille kirjaston tiloissa, verkkokirjastossa ja sosiaalisessa mediassa. Asiakas voi luopua 

omatoimisen asioinnin käyttöoikeudesta käymällä henkilökohtaisesti perumassa käyttöoikeuden 

palveluaukioloaikana Sysmän kirjastossa.  
 

Allekirjoituksellani sitoudun noudattamaan yllä olevia ehtoja ja voimassaolevia käyttösääntöjä: 

Päivämäärä Allekirjoitus   Nimenselvennys            Kirjastokortin numero 

 

_________      ___________________________________  ___________________________    ___________________ 

 

Alle 15-vuotiaan asiakkaan takaajan/huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 

 

______________________________________________________Nimenselvennys_____________________________ 
 

Käyttösäännöt, käyttöohje ja asiakassopimus on hyväksytty Sysmän kunnan hyvinvointivaliokunnassa 18.9.2019 

Omatoimisen kirjastonkäytön ikärajan muutos on tehty hyvinvointivaliokunnassa 30.8.2022  


