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Turun	  konservatorion	  kirjaston	  säännöt	  
	  

Turun	  konservatorion	  kirjasto	  palvelee	  konservatorion	  oppilaita,	  opiskelijoita	  ja	  
henkilökuntaa	  sekä	  konservatorion	  ulkopuolisia	  asiakkaita.	  	  

Konservatorion	  kirjasto	  toimii	  tiiviissä	  yhteistyössä	  Turun	  AMK:n	  Linnankadun	  
(Taideakatemian)	  kirjaston	  kanssa,	  joten	  konservatorion	  kirjaston	  käyttösäännöt	  ja	  
hinnasto	  ovat	  pääsääntöisesti	  yhteneväiset	  Turun	  AMK:n	  kirjaston	  sääntöjen	  kanssa.	  

Kirjastokortti	  

• Kirjaston	  aineistoa	  lainataan	  kirjaston	  hyväksymällä	  kirjastokortilla.	  
Konservatorion	  kirjastossa	  käytetään	  Turun	  AMK:n	  kirjaston	  korttia	  tai	  jonkin	  
toisen	  kirjaston	  korttia,	  joka	  on	  hyväksytty	  Turun	  AMK:n	  kirjastossa.	  	  

• Osoitteen-‐	  ja	  nimenmuutos	  on	  ilmoitettava	  välittömästi	  kirjastolle.	  	  
• Kortin	  saa	  vähintään	  15-‐vuotias	  henkilö	  antamalla	  kirjaston	  asiakasrekisteriä	  

varten	  henkilötietonsa	  ja	  todistamalla	  henkilöllisyytensä.	  	  
• Alle	  15-‐vuotias	  saa	  kirjastokortin	  täysi-‐ikäisen	  holhoojan	  kirjallisen	  

suostumuksen	  perusteella.	  Myös	  holhoojan	  on	  annettava	  henkilötietonsa	  
asiakasrekisteriin.	  	  

• Kirjaston	  asiakasrekisteri	  on	  henkilörekisterilain	  mukainen	  henkilörekisteri,	  
jota	  käytetään	  vain	  kirjaston	  asiakkaiden	  lainatietojen	  hallinnointiin,	  eikä	  sen	  
tietoja	  anneta	  kirjaston	  ulkopuolelle.	  [rekisteriseloste?]	  

• Kirjastokortti	  on	  henkilökohtainen	  ja	  kortin	  haltija	  sitoutuu	  noudattamaan	  
kirjaston	  sääntöjä.	  Jokainen	  on	  vastuussa	  omasta	  kortistaan	  ja	  sillä	  lainatusta	  
tai	  takaamansa	  henkilön	  kortilla	  lainatusta	  aineistosta.	  	  

• Kirjastokortin	  katoamisesta	  on	  ilmoitettava	  kirjastolle,	  muuten	  asiakas	  on	  
vastuussa	  myös	  kortin	  katoamisen	  jälkeen	  sillä	  mahdollisesti	  lainatusta	  
aineistosta.	  Kadonneen	  kortin	  tilalle	  saa	  uuden	  erikseen	  määrättyä	  maksua	  
vastaan	  (ks.	  Maksut	  ja	  korvaukset).	  

• Asiakas	  voi	  menettää	  lainausoikeutensa,	  jos	  hänellä	  on	  maksamattomia	  
maksuja	  tai	  korvauksia	  kirjastolle.	  Lainausoikeuden	  voi	  menettää	  myös	  
kirjaston	  sääntöjä	  rikkomalla.  
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• Asiakkaan	  häiritsevä	  käyttäytyminen	  voi	  johtaa	  tilapäiseen	  tai	  pysyvään	  
kirjaston	  käyttöoikeuden	  menettämiseen.	  Kirjaston	  henkilökunnalla	  on	  myös	  
oikeus	  kehottaa	  häiriötä	  tuottava	  henkilö	  poistumaan	  kirjaston	  tiloista.	  

Lainaaminen	  

Kirjastoaineiston	  laina-‐ajat:	  

• nuotit	  ja	  kirjat:	   28	  vrk	  
• av-‐aineisto	  ja	  lehdet:	   14	  vrk	  
• käsikirjastoaineisto:	   yö-‐	  tai	  viikonloppu	  

	  
• Laina-‐aika	  päättyy	  normaalisti	  eräpäivänä	  kirjaston	  aukioloajan	  päättyessä.	  	  
• Lainatun	  aineiston	  saa	  uusia,	  mikäli	  siihen	  ei	  ole	  varauksia	  eikä	  asiakkaalle	  ole	  

kertynyt	  liikaa	  myöhästymismaksuja.	  	  
• Lainojen	  uusintaa	  varten	  asiakkaan	  ei	  ole	  pakko	  tuoda	  kyseisiä	  lainoja	  

kirjastoon,	  vaan	  hän	  voi	  uusia	  ne	  enimmillään	  20	  kertaa	  puhelimitse,	  
sähköpostitse	  tai	  esittämällä	  kirjastossa	  pelkän	  kirjastokorttinsa.	  	  

• Asiakkaalla	  on	  aina	  oikeus	  tarkistaa	  kirjaston	  rekisteristä,	  mitä	  lainoja	  hänellä	  
on	  parhaillaan.	  

• Lainassa	  olevasta	  aineistosta	  voi	  tehdä	  varauksia.	  Varaaminen	  on	  ilmaista.	  
Asiakas	  ei	  voi	  varata	  itsellään	  varaushetkellä	  lainassa	  olevaa	  aineistoa.	  	  

• Kirjasto	  voi	  rajoittaa	  tilapäisesti	  tai	  pysyvästi	  kokoelmiinsa	  kuuluvan	  aineiston	  
lainausta.	  

• Turun	  konservatorion	  kirjaston	  aineistoa	  ei	  voi	  palauttaa	  mihinkään	  muuhun	  
kirjastoon.	  Kirjaston	  ollessa	  suljettuna	  lainat	  voi	  palauttaa	  erilliseen	  
palautusluukkuun.	  	  

• Myöhässä	  olevasta	  aineistosta	  peritään	  myöhästymismaksu.	  	  
• Kirjasto	  ei	  ole	  korvausvelvollinen,	  mikäli	  lainattu	  aineisto	  tai	  tallenne	  

vahingoittaa	  asiakkaan	  laitteita.	  

Maksut	  ja	  korvaukset	  

Kirjastoaineiston	  lainaus	  on	  ilmaista,	  mutta	  yli	  eräpäivän	  pidetyistä	  lainoista	  kirjasto	  
voi	  periä	  myöhästymismaksun	  ja	  aineiston	  perinnästä	  aiheutuneet	  kustannukset.	  	  

Alla	  oleviin	  maksuihin	  voi	  harkinnanvaraisesti	  tulla	  muutoksia.	  
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Myöhästymismaksut:	  

• Lainojen	  myöhästymismaksu	  0,30	  €	  /	  nide	  /vrk	  
• Korkein	  perittävä	  myöhästymismaksu	  15	  €	  /	  nide	  
• Samalla	  kertaa	  palautettujen	  lainojen	  korkein	  perittävä	  myöhästymismaksu	  50	  €	  
• Jos	  maksuja	  kertyy	  10	  €,	  asiakas	  joutuu	  lainakieltoon.	  	  

Myöhästymismaksut	  on	  maksettava,	  vaikka	  lähestyvästä	  eräpäivästä	  muistuttava	  
ennakkoilmoitus	  tai	  myöhässä	  olevista	  lainoista	  lähetettävä	  muistutus	  eivät	  
olisikaan	  saapuneet	  perille.	  

Kadonnut	  tai	  vahingoittunut	  aineisto	  on	  korvattava	  kirjastolle.	  Asiakas	  joko	  hankkii	  
tilalle	  uuden	  vastaavan	  kappaleen	  tai	  häneltä	  laskutetaan	  60	  €	  /	  nide.	  	  

Muut	  maksut:	  

• Kadonneen	  kirjastokortin	  tilalle	  annettava	  uusi	  kortti	  5	  €	  
• Tulosteet	  (mustavalkoiset)	  0,10	  €	  /	  kpl	  
• Kaukopalvelu	  (muista	  kirjastoista	  kaukolainattavat	  teokset):	  

o Turun	  konservatorion	  opiskelijat	  ja	  henkilökunta:	  5	  €	  /	  nide	  (kotimaasta),	  
10	  €	  (Pohjoismaista)	  tai	  lähettäjäkirjaston	  perimä	  maksu	  (muut	  maat)	  

o Muut	  asiakkaat:	  15	  €	  (kotimaasta),	  20	  €	  (Pohjoismaista)	  tai	  
lähettäjäkirjaston	  perimä	  maksu	  (muut	  maat)	  

o Myös	  noutamatta	  jätetyistä	  kaukolainoista	  peritään	  maksu.	  


