
Äänekosken kirjaston omatoimikäytön ehdot  
 

Konginkankaan ja Sumiaisten omatoimikirjastot sekä 
Suolahden kirjaston omatoimilehtilukusali 
   

  

Konginkankaan ja Sumiaisten omatoimikirjastojen asiakkaita ovat 
automaattisesti kaikki yli 7-vuotiaat, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja 
siihen liitetty PIN-koodi. 
  
Huoltajan on mahdollista estää joko Konginkankaan tai Sumiaisten tai 
molempien omatoimikirjastojen käyttö alle 15-vuotiaan huollettavansa 
kirjastokortilla. Omatoimikirjaston käytön estämiseksi huoltajan tulee toimittaa 
tätä tarkoitusta varten oleva lomake mihin tahansa Äänekosken kirjaston 
toimipisteeseen. Esto on voimassa toistaiseksi tai kunnes huollettava täyttää 
15 vuotta. Alle 7-vuotiaat eivät voi käyttää omatoimikirjastoa omalla 
kirjastokortillaan, vaan he asioivat omatoimiajalla huoltajansa seurassa. 
  
Suolahden kirjaston lehtilukusalin omatoimikäytön ikäraja on 18 vuotta. Alle 
18-vuotiaat pääsevät sisään vain täysi-ikäisen asiakkaan seurassa. 
Omatoimikäyttö Suolahden kirjastossa koskee toistaiseksi vain lehtilukusalia. 
  
Asiakas sitoutuu noudattamaan Keski-kirjastojen käyttösääntöjä ja asioimaan 
kirjastossa niin, ettei aiheuta häiriötä muille asiakkaille eikä vahingoita 
kirjaston tiloja tai kokoelmia. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki 
aiheuttamansa vahingot. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan kaikista häiriöistä ja 
ongelmista kirjastolle. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia 
(612/2003). 
  
Kirjaston käyttö voidaan määräajaksi estää, jos asiakas aiheuttaa häiriötä 
kirjaston toiminnalle, vaarantaa turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston 
omaisuutta (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016). Rikkomuksista tehdään 
tarvittaessa ilmoitus poliisille. Alle 15-vuotiaan asiakkaan käyttäytymisestä ja 
mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. 
  
Asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon tai omatoimilehtilukusaliin 
kirjastokortilla ja PIN-koodilla, joten käyttöoikeus on henkilökohtainen. Jos 
huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää, että vain huoltaja kirjautuu 
sisään. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa myös muiden sisään 
päästämiensä henkilöiden tekemisistä. Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että ovi 
menee lukkoon sekä sisään tultaessa että poistuttaessa. 
  
Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa kirjastoon yhteystietojensa muuttumisesta 
ja kirjastokorttinsa katoamisesta. Siihen saakka, kunnes asiakas ilmoittaa 
kirjastolle korttinsa katoamisesta, asiakas on korvausvelvollinen myös niistä 
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ulkopuolisten käyttäessä asiakkaan korttia. 
  
Kun asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon tai omatoimilehtilukusaliin, 
hänen kirjautumistietonsa tallennetaan kirjaston tietokantaan. Kirjaston tiloissa 
on tallentava kameravalvonta. Kirjaston kulun- ja kameravalvonta noudattavat 



tietosuojalakia (1050/2018) ja tietosuojaselosteet ovat nähtävillä kirjastoissa 
sekä kaupungin verkkosivustolla. 
  
Henkilökunnan palveluajan päätyttyä asiakkaiden on poistuttava kirjaston 
tiloista. Omatoimiajalle on kirjauduttava uudelleen sisään kirjastokortilla ja PIN-
koodilla. 
  
Omatoimiajan päätyttyä asiakkaan tulee poistua kirjastosta viipymättä. 
Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella.  
  
Hätätilanteita varten kirjaston ilmoitustaululla on yleinen hätänumero ja 
kiinteistön ongelmiin (esimerkiksi ulko-ovi ei mene lukkoon) liittyen kunnan 
teknisen päivystyksen päivystysnumero. Kirjastoasiointiin liittyviä ongelmia 
voidaan selvittää henkilökunnan ollessa paikalla. 
  
Äänekosken kirjasto voi tehdä muutoksia aukioloaikoihin ja omatoimikäytön 
ohjeisiin. Niistä tiedotetaan asiakkaille ilmoituksilla kirjaston tiloissa, kirjaston 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.  
  
Asiakas voi luopua omatoimikäyttöoikeudestaan käymällä henkilökohtaisesti 
missä tahansa Äänekosken kirjaston toimipisteessä perumassa 
käyttöoikeutensa. 
 


