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Användarregler för meröppetbiblioteken
1. Vad är ett meröppetbibliotek?
Meröppetbibliotek är bibliotek där man har installerat system som gör självbetjäning möjlig för kunderna. För
att kunna besöka biblioteket även utanför de egentliga öppettiderna behöver du ett Helmet-kort och en giltig
PIN-kod. Under meröppet finns ingen bibliotekspersonal på plats, men däremot har lokaliteterna teknisk
övervakning, bland annat kameraövervakning och passerkontroll.
I meröppetbiblioteket kan du vanligtvis låna och returnera material, använda kunddatorerna, läsa tidningar
och tidskrifter, och till exempel jobba eller hålla mindre möten. Biblioteket har ett trådlöst nät. Under
bibliotekets normala öppettider ger bibliotekspersonalen handledning i hur meröppet fungerar. Bibliotekens
öppettider varierar och på respektive biblioteks hemsidor (www.helmet.fi) finns det information om
personalens arbetstider och bibliotekets meröppettider.

2. Hur gör jag för att komma in under meröppet?
När biblioteket har meröppet kommer du in i biblioteket med ett giltigt Helmet-kort samt PIN-koden.
Bibliotekskort samt PIN-koder får du från vilket som helst Helmet-bibliotek genom att visa giltig legitimation.
Bibliotekskortet är personligt.
Du kommer in på meröppetbiblioteket med ditt eget bibliotekskort, med undantag för barn och ungdomar
under 15 år som tillsammans med vårdnadshavaren eller den som ansvarar för bibliotekskortet kan besöka
biblioteket utan ett eget personligt bibliotekskort.
I bibliotekets lokaliteter meddelas via högtalare/röststyrning när meröppettiden börjar och slutar samt när
personalen är på plats. Du bör avlägsna dig från biblioteket när meröppettiden slutar och biblioteket stängs.
Efter meröppettiden stänger biblioteket och bibliotekslokalens normala inbrottslarm aktiveras.

3. Vad kan jag göra på biblioteket när det är meröppet?
Under meröppet kan du hämta reserverat material samt låna och returnera material med låneautomaten.
Om det uppstår problem med utlåning eller inlämning av utlånat material är du skyldig att reda ut
oklarheterna med personalen. Fram till dess är du ansvarig för det material som registrerats på ditt
bibliotekskort.
För att kunna använda kunddatorerna loggar du in med ditt bibliotekskort och PIN-koden. Under meröppet
har du också tillgång till tidningar, tidskrifter och övrigt material i biblioteket. Bibliotekslokaliteterna har ett
trådlöst nät.
Under meröppet kan du inte använda sådana bibliotekstjänster för vilka det krävs personal, som till exempel
betala avgifter, skaffa dig ett nytt bibliotekskort samt utskrifter och kopiering.
Under meröppet får man inte ordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar i biblioteket i
enlighet med lagen om sammankomster (1247/1999) om man inte separat kommit överens om detta med
Vanda stadsbibliotek.
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4. Ansvar och skyldigheter
Bibliotekets användarregler gäller även då biblioteket har meröppet. Kunderna är skyldiga att ersätta
eventuella materiella skador som de åsamkat. På skadestånd tillämpas Helmet-bibliotekens användarregler
och skadeståndslagen (412/1974).
Kunderna bör försäkra sig om att andra personer inte kommer in i fastigheten eller biblioteket samtidigt som
dörren öppnas. Barn och unga under 15 år kan besöka biblioteket tillsammans med sina föräldrar utan att
själva logga in. För att besöka biblioteket under meröppet utan en förälder måste unga under 15 år logga in
i meröppetbiblioteket med sitt eget bibliotekskort och sin PIN-kod.
Biblioteket är ett allmänt utrymme där ordningslagen (612/2003) tillämpas. Utgående från ordningslagen är
det i biblioteket också under meröppet förbjudet att bland annat
- använda rusmedel
- störa ordningen genom att t.ex. föra oväsen
- uppträda hotfullt mot en annan person i ord eller handling.
Alla som besöker meröppetbiblioteket är skyldiga att hålla de gemensamma lokaliteterna snygga och
trivsamma samt främja säkerheten i biblioteket.
Lämna genast bibliotekslokalen då meröppettiden tar slut och biblioteket stänger. Om du stannar kvar i
lokaliteterna utlöses larm. Biblioteket kan vid behov debitera en kund för att avsiktligt ha åsamkat larm.
Om du bryter mot användarreglerna eller ordningslagen kan det leda till att användningen av
meröppetbiblioteket spärras. Vid behov görs en brottsanmälan till polisen för förseelserna.
Om det gäller en minderårig tar biblioteket kontakt med vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren eller den som
ansvarar för bibliotekskortet kan framföra begäran om att biblioteket spärrar tillgången till biblioteket under
meröppet för unga under 15 år.

5. Passerkontroll och registrerande kameraövervakning i lokaliteterna
Meröppetbiblioteken har passerkontroll och kameraövervakning i sina lokaliteter vilka utgör det
personregister som fastställs i personuppgiftslagen (523/1999). Personregistret upprätthålls av Vanda
stadsbibliotek och/eller Vanda stads fastighetscentral.
Chefen för varje enhet eller den person chefen befullmäktigat har rätt att kontrollera innehållet i
övervakningsupptagningarna.

