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Kirjasto- ja tietopalvelut 
 

HAMKin kirjaston itsenäiskäytön säännöt 

 

Kampuskirjaston käyttöoikeus kirjaston ollessa suljettu 

 

HAMKin ja HAMIn opiskelijoilla on kampuskirjastojen itsenäiskäyttöoikeus. Itsenäiskäytöllä tarkoitetaan kirjaston 

henkilökunnan poissa ollessa tapahtuvaa kirjaston käyttöä. Siten kirjaston käyttö on omatoimista ja tiloihin kulku 

edellyttää henkilökohtaisen Esmikko-tunnisteen (kulkukortin) käyttöä. Kirjaston itsenäiskäyttö on mahdollista niinä 

aikoina, jolloin kulku rakennukseen on sallittua. 

 

Itsenäiskäytön edellytykset 

 

Kirjaston itsenäiskäyttöoikeus edellyttää, että HAMKin tai HAMIn opiskelijalla on HAMKin kirjastokortti, jonka lai-

nausoikeus on voimassa. Tämän lisäksi opiskelijalla on oltava HAMKin henkilökohtainen Esmikko-tunniste (kulku-

kortti). (Esmikko-tunnisteiden käytöstä ja voimassaolosta on erilliset käyttöehdot.) Kirjaston itsenäiskäyttö on mah-

dollista niinä aikoina, jolloin kulku rakennukseen on sallittua. 

 

HAMKin kampuskirjastoissa on käytössä tuote- ja kameravalvonta.  Kirjasto selvittää epäselvissä tapauksissa Esmi-

kon käyttörekisteristä ja valvontakameroiden tallenteista tapahtumaan osallistuneet henkilöt ja tapahtumien kulun. 

Vakavat tapaukset siirretään viranomaisten selvitettäväksi. 

 

Itsenäiskäytön säännöt 

 

Jokainen tulee kirjaston tiloihin omalla henkilökohtaisella Esmikko-tunnisteellaan. Esmikko-tunnistetta ei saa tilapäi-

sestikään luovuttaa kenenkään toisen käyttöön eikä tunnisteella saa päästää muita henkilöitä kirjaston tiloihin.   

 

Kirjaston tiloista voi viedä pois vain itselleen lainattua aineistoa. Mikäli lainaus ei lainausautomaatilla jostakin syystä 

onnistu, aineistoa ei saa viedä pois kirjaston tiloista.  

  

Kirjaston asiakkaille tarkoitetut tilat ja laitteet ovat vapaasti käytettävissä itsenäiskäytön aikana. Kirjaston henkilö-

kunnan tilat ja laitteet sekä suljetut kokoelmat eivät kuulu käyttöoikeuden piiriin.  

  

Tiloissa käyttäydytään asiallisesti hyvää järjestystä ja siisteyttä noudattaen. Tiloista poistutaan samasta ovesta kuin 

tiloihin tultiinkin. Hätäpoistumistiet ovat vain hätätilanteita varten. Niiden aiheettomasta käyttämisestä seuraa it-

senäiskäyttöoikeuden evääminen.  

 

Kampuskirjaston tiloissa aukioloaikojen ulkopuolella opiskelija on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä 

HAMKin/HAMIn henkilökunnalle tai vartijalle virallisella henkilöllisyystodistuksella. Opiskelija on vastaavasti oikeu-

tettu tiedustelemaan kysyjän henkilöllisyyttä. 

 

Itsenäiskäytön aikana mahdollisesti esiintyneistä ongelmista tulee ilmoittaa kampuksen vahtimestarille tai kirjas-

tolle mahdollisimman pian.  

 

Käyttöoikeuden menettäminen 

 

Esmikko-tunnisteen väärinkäyttö johtaa aina itsenäiskäyttöoikeuden perumiseen. Myös kirjaston käyttösääntöjen 

rikkominen, lainaoikeuden menettäminen palauttamattomien lainojen tai maksujen vuoksi ja muut mahdolliset 

väärinkäytökset johtavat itsenäiskäyttöoikeuden peruuttamiseen.  

 

Sitoutumalla noudattamaan kirjaston yleisiä käyttösääntöjä opiskelija sitoutuu noudattamaan myös itsenäiskäyttöä 

koskevia sääntöjä. 


