
KIRJASTON MAKSUT JA KORVAUKSET  1.1.2020 ALKAEN 

Pääkirjastossa ja Anttolan, Haukivuoren, Rantakylän, Ristiinan ja Suomenniemen kirjastoissa voit 

maksaa käteisen lisäksi pankkikortilla, muissa kirjastoissa vain käteisellä.  

Maksut voit maksaa kaikissa kirjaston toimipaikoissa. 

PALVELUMAKSUT  

Kirjastokortin uusiminen 2 €  

Noutamaton varaus 1 € 

Kaukolainatilaus 4 €, jonka lisäksi veloitetaan lähettäjäkirjaston mahdollisesti perimä maksu. 

Mikkelin seutukirjaston kokoelmista toiseen kirjastoon lähetetty kaukolaina 10 € 

Kopiot ja tulosteet  

1-9 kpl 0,30 €/kpl

10-50 kpl 0,20 €/kpl  

yli 50 kpl 0,15 €/kpl  

Väritulosteet  

alle 10 kpl 1,00 €/kpl  

yli 10 kpl 0,70 €/kpl  

Jäljenne mikrofilmistä tai -kortista 0,80 € 

3D-tuloste 1€/kpl 

Tiedonhankintakoulutus yrityksille ja kaupungin ulkopuolisille organisaatioille 50 €/h 

MYYNTIHINNAT  

Muovikassit 0,20 €  

Kangaskassit 2,5 €  

Poistettu aineisto alkaen  1 €  

Juoma-automaatista ostettavat juomat 0,7 € 
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MYÖHÄSTYMISMAKSUT  

Myöhästymismaksua aletaan periä heti eräpäivän jälkeen.  

Myöhästymismaksu on aikuisten aineistosta 0,30 €/laina/kalenteripäivä, enintään 6 €/laina.  

Lasten ja nuorten aineistosta peritään ainoastaan huomautusmaksu.  

Perintään siirretystä aineistosta peritään lisäksi perintäkuluja.  

Kaikki asiakastiedoissa olevat maksut on maksettava kertymistä seuraavan vuoden tammikuun 

loppuun mennessä. Maksujen maksamatta jättäminen aiheuttaa lainauskiellon. 

Huomautuskirje lähetetään viimeistään 14 päivää eräpäivän jälkeen. Varatusta aineistosta 

lähetetään huomautuskirje heti eräpäivän jälkeen. Palautuskehotuksesta perimme 1 €:n 

huomautusmaksun. Huomautusmaksu peritään myös lasten aineistosta.  

Maksamattomat laskut siirtyvät eräpäivän jälkeen perintätoimistolle.  

 

KORVAUKSET  

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan hankkimalla sama teos kadonneen tai 

vahingoittuneen tilalle tai maksamalla siitä kirjaston määrittelemä hinta. Elokuvateoksia asiakas ei 

voi korvata uudella vastaavalla tekijänoikeussyistä. Elokuvateosten korvaushintaan sisältyy 

tekijänoikeusmaksu.  

Mikäli äänitepaketin osa on vahingoittunut tai kadonnut ja osia on erikseen saatavana, korvaushinta 

on 10 e / osa. Korvaushintoja ei makseta takaisin, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisikin.  

Muovituskulut 5,00 €  

Aineiston suojakotelot 5,00 €  

Lainaaja käyttää kirjaston tallenteita omalla vastuullaan. Kirjasto ei vastaa asiakkaan laitteille 

kirjaston tallenteista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista eikä kirjastosta lainatun 

tietokoneohjelman mahdollisesti levittämän viruksen seurauksista.  

 

 

 

 

 

 

 



KIRJASTON VUOKRATTAVAT TILAT JA VUOKRAHINNAT  

Tutkijanhuoneet (pääkirjasto 3 kpl, Rantakylä 2 kpl)  
- 22 e/viikko  
- 80 e/kk  
- minimivuokrausaika viikko  
 

Neukkari (pääkirjaston 2. krs)  

Yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt: 

5 e / h 

 

Yritykset:  

40 e/ h  

 

Mikkeli-sali  

 Kaupungin organisaation 
ulkopuolinen asiakas 

Kaupungin sisäinen asiakas 

Näyttelyt, vain seinät 40 €/päivä (ei sis. 
vahtimestaripalveluita) 

20 €/päivä (ei sis. 
vahtimestaripalveluita) 

Näyttelyt, koko sali 57 €/päivä (+ 2h, 95 €, 
vahtimestarin työtä) 

28,5 €/päivä (+ 2h, 95 €, 
vahtimestarin työtä) 

Pääsymaksullinen 
tapahtuma, peruskalustus 

55 €/tunti (minimiveloitus kolme 
tuntia) 

27,5 €/tunti (minimiveloitus 
kolme tuntia)  
 

Pääsymaksullinen 
tapahtuma, muutettu 
kalustus 

55 €/tunti (minimiveloitus kolme 
tuntia + 2h, 95 €, vahtimestarin 
työtä) 

27,5 €/tunti (minimiveloitus 
kolme tuntia + 2h, 95 €, 
vahtimestarin työtä)  
 

Pääsymaksuton tapahtuma, 
peruskalustus 

46 €/tunti (minimiveloitus kolme 
tuntia) 

23 €/tunti (minimiveloitus kolme 
tuntia)  
 

Pääsymaksuton tapahtuma, 
muutettu kalustus 

46 €/tunti (minimiveloitus kolme 
tuntia + 2h, 95 €, vahtimestarin 
työtä) 

23 €/tunti (minimiveloitus kolme 
tuntia+ 2h, 95 €, vahtimestarin 
työtä) 

 

   

    

    

      

    

 


