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KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
 
Lainausoikeus 

Kirjaston lainausoikeus voidaan myöntää Helsingin Konservatorion 
oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä Helsingin 
Konservatorion kuoro- ja orkesteritoimintaan osallistuville henkilöille. 
Lainausoikeutta pitää erikseen hakea kirjastosta. 

 
Lainausoikeus on voimassa enintään kolme lukuvuotta kerrallaan. Alle 
15-vuotiaan lainausoikeus on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan. 
Lainausoikeus uudistetaan henkilökohtaisesti paikan päällä kirjaston 
asiakaspalvelussa. 

 
Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, jonka saa täyttämällä 
kirjaston ilmoittautumislomakkeen ja esittämällä 
henkilöllisyystodistuksen kirjaston asiakaspalvelussa. Alle 15-
vuotiaalta tarvitaan lisäksi huoltajan kirjallinen suostumus ja 
kirjastokortti luovutetaan vain huoltajan läsnä ollessa. 

 
Allekirjoittamalla kirjaston ilmoittautumislomakkeen asiakas sitoutuu 
noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. 

 
Asiakas on vastuussa kaikesta kirjastokortilla lainatusta aineistosta. 
Huoltaja on vastuussa alle 15-vuotiaan lainoista. Kadonneesta 
kirjastokortista on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. 

 
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan muuttuneista yhteys- ja 
henkilötiedoista kirjastoon. 

 
Lainaaminen 

Asiakkaalla voi olla kerrallaan enintään 50 lainaa. 
 

Kirjastoaineiston laina-aika on 28 vuorokautta, seuraavin poikkeuksin: 
- joulumusiikin laina-aika on 7 vuorokautta 
- käsikirjastoaineistoa lainataan tarvittaessa ulos kirjastosta 1 

vuorokaudeksi 
- orkesterien ja kuorojen esitysmateriaalin käyttöoikeus ja laina-aika 

sovitaan tapauskohtaisesti.  

 
 
 
 
 
 
 



Palauttaminen ja uusiminen 
Lainat on palautettava tai uusittava viimeistään eräpäivänä. 

 
Lainattu aineisto palautetaan paikan päällä kirjastossa automaatilla tai 
asiakaspalvelussa. Kirjaston ollessa suljettuna palautuksia on 
mahdollista jättää kirjaston ulkopuolella olevaan palautuslaatikkoon. 
Palautettavaa kirjastoaineistoa ei saa jättää mihinkään muualle. 

 
Asiakkaan on huolehdittava, että aineisto on palautettaessa samassa 
kunnossa kuin lainattaessa ja että se sisältää kaikki stemmat ym. osat, 
jotka siihen sisältyivät lainattaessa. 

 
Lainat on mahdollista uusia 8 kertaa, mikäli aineistoon ei kohdistu 
varausta. 

 
Varaaminen 

Asiakkaat voivat varata sekä lainassa että hyllyssä olevaa aineistoa. 
Aineiston varaaminen on maksutonta. 

 
Varattua aineistoa pidetään kirjastossa noudettavana viisi kirjaston 
aukiolopäivää siitä lukien, kun asiakkaalle on lähetetty varauksen 
noutoilmoitus. Noutamatta jäänyt varaus raukeaa. 

 
Myöhästymismaksu 

Myöhässä palautetusta tai uusitusta lainasta kertyy 
myöhästymismaksua erillisen hinnaston mukaisesti. Hinnasto on 
nähtävillä kirjastossa. 

 
Myöhästymismaksua ei kerry alle 15-vuotiaan asiakkaan eikä 
Helsingin Konservatorion henkilökunnan lainoista. 

 
Myöhästymismaksut maksetaan paikan päällä kirjaston 
asiakaspalvelussa.  

 
Lainauskielto 

Asiakas joutuu lainauskieltoon, mikäli myöhästymismaksuja on 
kertynyt 20 euroa tai enemmän. Lainauskieltoon joutuu myös, mikäli 
palauttamattoman aineiston eräpäivästä on kulunut yli 40 päivää.  
Lainauskiellon purkamiseksi asiakkaan tulee palauttaa tai korvata 
lainaamansa aineisto sekä lyhentää myöhästymismaksusaldo alle 20 
euron. 

 
 
 
 
 



Aineistokorvaus 
Asiakas on velvollinen korvaamaan kadonneen, vaurioituneen tai 
puutteellisena palautetun aineiston. Aineisto katsotaan kadonneeksi 
myös, mikäli palauttamattoman lainan eräpäivästä on kulunut yli 40 
päivää. 

 
Ensisijaisesti aineisto korvataan toimittamalla kirjastoon vastaava 
kappale. Aineiston korvaamisesta on aina sovittava etukäteen 
kirjaston kanssa. 

 
Mikäli korvaavaa aineistoa ei ole mahdollista toimittaa kirjastoon, 
laskuttaa Helsingin Konservatorio asiakkaalta erillisen hinnaston 
mukaisen korvaussumman. Hinnasto on nähtävillä kirjastossa. 

 
Kaukolainat 

Kirjasto tilaa tarvittaessa asiakkaalle aineistoa kaukolainaksi muista 
kirjastoista. Kaukolainaus on asiakkaalle maksutonta. Kaukolainan 
laina-aika, uusiminen ja palauttaminen sovitaan tapauskohtaisesti 
erikseen. 

 
Helsingin Konservatorion kirjasto ei anna omaa aineistoaan 
kaukolainaksi. Kirjasto ei toimita kopioita kirjastoaineistosta. 

 
HINNASTO 
 
Myöhästymismaksu 

Aineiston myöhästymismaksu on 0,20 euroa vuorokaudessa / nide. 
 
Uusi kirjastokortti 

Kadonneen kirjastokortin tilalle annettavasta uudesta kirjastokortista 
veloitetaan 3 euroa. 

 
Aineistokorvaus 

Kadonnut, vaurioitunut tai puutteellisena palautettu aineisto korvataan 
koko arvostaan vastaavan aineiston hankintahinnan mukaan. Aineiston 
vähimmäiskorvaushinta on 20 euroa / nide. 

 
YHTEYSTIEDOT 
 
 Puhelin palveluaikana  Sähköposti 
 09 5860 5823    kirjasto@konservatorio.fi 
 
 Kotisivut     Aineistohaku ja lainojen uusinta 
 www.konservatorio.fi/kirjasto  arsca.linneanet.fi  
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