
LAPPEENRANNAN KAUPUNGINKIRJASTO  PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 
KIRJASTOTOIMEN JOHTAJA   § 41/2017 
       
      
      
   
KIRJASTOSSA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2018 ALKAEN 
 
 

 Maksu noutamatta jääneestä varauksesta 1,50 € 
- ei lasten- ja nuortenosastojen aineistosta 

 
 

 Kaukolainojen tilausmaksu  5,00 € 

 
 

  Kirjastokortin uusiminen  2,00 € 
 
 

Myöhästymismaksut 
Myöhästymismaksu 0,20 €/vuorokausi/laina peritään heti 
eräpäivän jälkeen kaikilta kalenteripäiviltä, myös juhlapyhät 
mukaan lukien. Lasten- ja nuortenosastojen aineistosta ei peritä 
myöhästymismaksuja. Maksamattomat myöhästymismaksut ja 
muut maksut kertyvät lainaajan maksutilille, jonka suuruus saa 
olla korkeintaan 10,00 €. Kertyneet maksut on maksettava 
viimeistään seuraavan vuoden ensimmäisen lainauksen 
yhteydessä. 

 

Lainan ylin sakkomaksu on 6,00 €/laina. 
 

Myöhästymisilmoitusmaksu 
Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään 7 vuorokauden 
kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokauden kuluttua 
edellisen huomautuksen lähettämisestä. Varatusta aineistosta 
lähtee ensimmäinen myöhästymisilmoitus yhden vuorokauden 
kuluttua eräpäivästä, toinen ilmoitus 14 vuorokautta edellisen 
huomautuksen lähettämisestä. 
 

Myöhästymisilmoituksista peritään 0,80 €/ilmoitus. Maksu peritään 
myös lasten- ja nuortenosastojen aineistosta. 
 
Laskutuslisä on 5,00 € laskulta, laskutuslisä peritään myös lasten- 
ja nuortenosastojen aineistosta. 
   

Palauttamaton aineisto laskutetaan 40 vuorokauden kuluttua 
viimeisestä muistutuksesta. Konsolipelien korvaushinta on 
korkeintaan 40,00 €, DVD-levyjen, blu-ray-levyjen ja cd-romien 
korvaushinta on korkeintaan 20,00 €, muusta aineistosta peritään 
aineistorekisterin mukainen korvaus. 

 
 Valokopiot / arkki  A4 0,50 € 

     A3 0,60 € 
 
  Värilliset valokopiot / arkki A4 1,00 € 
     A3 2,00 € 
 
  Atk-tulosteet / arkki   0,20 €  
 
 
 
 



  Kokoelmasta poistettujen kirjojen myyntihinnat 
  Aikuisten kirjat   1,00 € 
  Lasten kirjat    0,70 € 
  Suurteokset    3,30 € 
  Lehdet    0,50 € 
  Äänitteet    1,00 € 
  Nuotit    1,00 € 
  

Muut tuotteet 
Muovikassit    0,20 € 
USB-muistitikut   5,00 € 
CD-ROM - ja DVD-ROM -levyt  2,00 € 
    
Kerhotilojen maksut     
Pääkirjaston satuhuone, ala-aulan kokoushuone ja musiikkisali 
sekä Korvenkylän kirjaston kerhotila 
 
Jatkuva varaus koko kaudeksi (syyskuusta toukokuun loppuun) 
 
2 kertaa viikossa 300,00 €  
1 kerta viikossa 170,00 €  
2 kertaa kuussa 130,00 €  
1 kerta kuussa   90,00 €  
 
Yksittäiset tilaisuudet 
Suljettu tilaisuus: 
Ala-aulan kokoushuone  30 €/t, minimiveloitus 2 t 
Tarinasali   30 €/t, minimiveloitus 2 t 
Heili-sali   40 €/t, minimiveloitus 2 t 
Korvenkylän kirjaston kerhotila 10 €/t, minimiveloitus 2 t 

 
Yleisötilaisuus: 
Ala-aulan kokoushuone  40 €/t, minimiveloitus 2 t 
Tarinasali   40 €/t, minimiveloitus 2 t 
Heili-sali   50 €/t, minimiveloitus 2 t 
Korvenkylän kirjaston kerhotila 10 €/t, minimiveloitus 2 t 
  

  
Pääkirjaston sekä Joutsenon ja Lauritsalan kirjastojen 
tutkijanhuoneen vuokraus  

 
  8,00 € /pv 
  30,00 € /vk 
  80,00 € /kk  
   
 
 

 


