SELF-SERVICE LIBRARY RULES AND REGULATIONS

OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

USING SELF-SERVICE LIBRARIES

KIRJASTON OMATOIMIKÄYTTÖ

 Customers can use self-service libraries outside normal opening hours. Customers
under 16 years of age can also gain access with their parent’s or guardian’s consent.
 Customers that enter the library during self-service hours accept full responsibility
and liability for any damages or losses caused by the customer or any other person
that they let inside the library. If the customer is under 16 years of age, a parent or
guardian is responsible and liable for their child’s self-service library visits.
 Misuse and violation of library rules and regulations will result in a suspension of
self-service library use.

 Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös tavallisten aukioloaikojen
ulkopuolella. Alle 16-vuotias saa käyttöoikeuden huoltajan suostumuksella.
 Omatoimikirjaston asiakkaat ovat velvollisia korvaamaan aiheuttamansa vahingot
sekä myös seurassaan sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamat vahingot.
Huoltaja vastaa alle 16-vuotiaan omatoimikirjaston käytöstä.
 Väärinkäytöstä ja kirjaston käyttösääntöjen rikkomisesta seuraa omatoimikäyttöoikeuden menetys.

ALLE 16-VUOTIAAN OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖ
SELF-SERVICE LIBRARIES AND CUSTOMERS UNDER 16 YEARS OF AGE
 Children and young people under 16 years of age can enter self-service libraries
with their own library cards if their parent or guardian has authorized it in the
customer register. The parent or guardian must visit the library in person and prove
his or her identity with a valid ID card.
 Customers can use self-service libraries outside normal customer service hours. A
valid OUTI library card and PIN are required to enter the library during self-service
hours. If the customer is under 16 years of age, a parent or guardian is responsible
and liable for their child’s self-service library visits.
 You may enter self-service libraries with your own personal library card. Do not let
strangers in when you open the library door. A parent or guardian is also
responsible and liable for any damages or losses caused by any other person
that enters the library with their child’s library card.
 There are no library staff members on the premises during self-service hours to
offer supervision or guidance. Other customers may be present.
 Self-service libraries are monitored with video surveillance. Libraries also use the
services of a security company.
 If you lose your library card or change your address or name, you must notify any
of the OUTI libraries immediately. Self-service libraries cannot be entered with a
library card reported missing.
 Register description of self-service libraries is available at:
KWWSVZZZRXNDÀRXOXOLEUDU\VHOIVHUYLFHOLEUDULHV
Decision of OUTI Steering Group on 30.5.2017

 Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät kirjautumaan omatoimikirjastoihin
omalla kirjastokortillaan, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai
takaaja antaa siihen luvan. Huoltajan on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja
todistettava henkilöllisyytensä.
 Omatoimikirjastossa asiakkaat voivat käydä myös asiakaspalveluaikojen
ulkopuolella. Omatoimikirjastoon kirjaudutaan kirjastokortilla sekä henkilökohtaisella salanumerolla. Alle 16-vuotiaan huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla
tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä.
 Kirjautuessa tunnistaudutaan omatoimikirjastoon henkilökohtaisesti.
Tuntemattomia ei saa päästää samalla oven avauksella sisään.
Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään tulleiden henkilöiden
aiheuttamista vahingoista.
 Omatoimiaikaan kirjastossa ei ole paikalla kirjastohenkilökuntaa valvomassa ja
opastamassa kirjaston käytössä. Omatoimikirjastossa voi olla myös muita
asiakkaita.
 Omatoimikirjastotilassa on valvontakamera. Kirjastolla on käytössä vartijapalvelu.
 Kirjastokortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava
viiveettä johonkin OUTI-kirjastoon. Omatoimikirjastoihin ei pääse sisään
kadonneeksi ilmoitetulla kirjastokortilla.
 Omatoimikirjastojen rekisteriseloste on luettavissa Oulun kaupunginkirjaston
www-sivuilla: KWWSVZZZRXNDÀRXOXNLUMDVWRRPDWRLPLNLUMDVWRW.
OUTI-ohjausryhmän päätös 30.5.2017
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