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KRIMINOLOGISEN KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNTÖ 

 

Yleistä 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen Kriminologisen kirjaston erikoisaloja 
ovat kriminologia ja penologia. 

Kirjasto palvelee rikosseuraamusalan henkilöstöä ja opiskelijoita sekä myös 
ulkopuolisia asiakkaita. Osa palveluista on rajattu koskemaan vain 
henkilökuntaa ja opiskelijoita. 

Ulkopuolisten asiakkaiden toivotaan ilmoittavan tulostaan etukäteen mikäli he 
toivovat henkilökunnan opastusta tai ovat tulossa kirjastoon ensimmäistä 
kertaa. He voivat myös kaukolainata aineistoa oman kirjastonsa kautta. 

 

Kirjaston aukioloajat 

Kirjasto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9.00-15.30 ja perjantaisin klo 
9.00-14.00. Poikkeavista aukioloajoista ilmoitetaan kirjaston www-sivuilla. 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen opiskelijoilla on lukukausien aikana 
mahdollisuus käyttää kirjastoa arkisin 6.00-22.00 ja viikonloppuisin 8.00-
22.00. 

 

Lainausoikeus 

Lainausoikeuden saa täyttämällä lainauskortin ja esittämällä henkilöllisyyden 
tarkistamista varten jonkin virallisen henkilöllisyystodistuksen. Asiakkaan 
tiedot eivät päivity automaattisesti muista rekistereistä, joten lainaajan on itse 
ilmoitettava välittömästi henkilö- tai yhteystiedoissaan tapahtuneet muutokset 
kirjastoon. 

Asiakas on vastuussa lainaamastaan julkaisusta. Palauttamatta jäänyt tai 
vahingoittunut aineisto on korvattava vastaavalla aineistolla tai 
rahakorvauksena (julkaisun kirjakauppahinta + hankintakulut). 

Jos asiakas ei noudata kirjaston käyttösääntöjä, hän voi menettää 
lainausoikeutensa määräajaksi tai kokonaan. 

 

Lainaajarekisteri 

Lainaajan henkilötiedot tallennetaan Kriminologisen kirjaston 
asiakasrekisteriin. Lainaajalla on oikeus tarkastaa omat rekisteritietonsa. 
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. 



 
 
  
  2(3) 
 
  

 
 
 

Lainaus 

Aineiston yleinen laina-aika on 28 vrk. Kurssikirjoja lainataan vain omille 
opiskelijoille, niiden laina-ajat vaihtelevat 14–120 vrk. Kirjastossa on myös 
aineistoa, jota ei anneta kotilainaksi. Näitä ovat mm. erityskokoelmat, 
hakuteokset ja kirjastoon tilatut lehdet. Tarkemmat tiedot aineistoa koskevista 
lainausajoista ja -rajoituksista saa kirjastosta. 

Lainattu aineisto on palautettava tai uusittava viimeistään lainan eräpäivänä. 
Lainoja voi uusia enintään 10 kertaa. 

Mikäli asiakas ei lainojen karhuamisen jälkeen välittömästi palauta tai uusi 
lainaa, joutuu hän lainauskieltoon. Lainauskielto päättyy, kun aineisto 
palautetaan. 

 

Varaukset 

Lainassa olevaa aineistoa voi varata. Asiakas ei voi varata itsellään lainassa 
olevaa aineistoa ja asiakkaalla voi olla samaan julkaisuun vain yksi varaus. 

 

 Kaukopalvelu 

Kriminologinen kirjasto kaukolainaa aineistoa ja jäljenteitä muista kirjastoista 
vain rikosseuraamusalan henkilökunnan virkakäyttöä varten. Kaukopalvelussa 
noudatetaan lähettäjäkirjaston ohjeita. 

Kirjaston omista kokoelmista lähetetään kaukolainoja ja jäljenteitä muille 
kirjastoille. Palvelu on maksullista. Kaukopalvelupyyntö lähetetään 
sähköpostitse. 

 

Tietopalvelu 

Kirjasto tekee tiedonhakuja rikosseuraamusalan henkilökunnalle. Tiedonhaut 
on tarkoitettu ainoastaan henkilöstön virkakäyttöä varten. 

 

Palvelumaksut 

Valtion maksuperustelain mukaan Kriminologisen kirjaston maksullisista 
suoritteista peritään maksuja muilta kirjastonkäyttäjiltä paitsi 
rikosseuraamusalan henkilökunnalta. Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskuksessa opiskelevat ovat niin ikään vapaat maksullisuudesta. 
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Voimaantulo 

Tämä käyttösääntö astuu voimaan 1.5.2011 ja korvaa 1.1.2007 
voimaantulleen käyttösäännön. 

 

 

 

 Koululutuskeskuksen johtaja  Hannu Kiehelä 

 

 

 

 Kirjastonhoitaja   Silja Rekomaa 

 


