KIRJASTON MAKSUT 1.1.2020 ALKAEN
Erityispalvelujen ja korvausten hinnoittelu:

(Kasvatus- ja sivistyslautakunta 9.12.2019)
Sis.laskutus
€

Ulk.laskutus
€ (ALV 0 %)

Ulk.laskutus
€ (sis.Alv)

Lisätiedot

Myöhästymiskorvaukset
Aikuisten aineisto
0,15
/ pv / nide, enintään 5 € / laina
Lasten ja nuorten aineisto
ei peritä
Lyhytlainat
0,40
/ pv / nide, enintään 5 € / laina
Kaukolainat
kulujen mukaan
Ensimmäinen palautuskehotus kaikesta aineistosta
1,00
huomautuskerta
Toinen palautuskehotus kaikesta aineistosta
2,00
huomautuskerta
Palauttamaton aineisto
korvaushinta ja perintäkulut
Palvelumaksut
Noutamaton varaus
1,00
nide
Kaukolainamaksu asiakkaille
1,00
nide, lisäksi peritään lähettäjäkirjaston
- Outi-kirjastojen ulkopuolelta tilatuista
perimä kaukolainausmaksu
Uusi kirjastokortti kadonneen/rikkoutuneen tilalle
2,00
Kopiointi ja tulostus
Mustavalkokopiot/ tulosteet A4, yksittäiset
0,32
0,40
kappale (alv 24 %)
Mustavalkokkopiot/ tulosteet A3, yksittäiset
0,65
0,80
kappale (alv 24 %)
Värikopiot/ tulosteet A4, yksittäiset
0,65
0,80
kappale (alv 24 %)
Värikopiot/ tulosteet A3, yksittäiset
1,29
1,60
kappale (alv 24 %)
- kaksipuolisista kaksinkertainen veloitus
Kopio/tulostuskortti 10 krediittiä, itsepalvelu
3,23
4,00
kortti (alv 24 %)
Kopio/tulostuskortti 20 krediittiä, itsepalvelu
6,45
8,00
kortti (alv 24 %)
Kopio/tulostuskortti 50 krediittiä, itsepalvelu
14,52
18,00
kortti (alv 24 %)
Kopio/tulostuskortti 100 krediittiä, itsepalvelu
24,19
30,00
kortti (alv 24 %)
- kopiokone veloittaa: mv A4=1, mv A3=2, väri A4=2, väri A3=4 krediittiä, kaksipuolisista kaksinkertainen veloitus
Korvaus vahingoittuneena tai puutteellisena palautetusta aineistosta. Palauttamattomista laskutetaan hankintahinnan mukaan.
- hankittu kuluvana tai edellsenä vuonna
Uuden hankintahinta tai saman nimekkeen uusi kappale (alv 10 / 24%)
- hankittu aiemmin
10 €/ nide tai saman nimekkeen uusi kappale.
- keräilykappaleet, joilla myyntiarvoa
Keräilyarvon / harkinnan mukaan
- elokuvat (asiakas ei voi tuoda uutta kappaletta tilalle)
Uuden hankintahinta lainausoikeuksin (alv 24%)
Kokoushuoneen vuokra
10,48
10,48
13,00
1-4 h (alv24 %)
Asiantuntijapalvelut, esitelmät, opetus
77,90
96,60
tunti (alv 24 %)
Myyntituotteet
muovi- tai paperikassi
0,18
0,20
kappale (alv 10 %)
Outi-kangaskassi
1,80
2,00
kappale (alv 10 %)
Luettelot, esitelmät
Hinnoittelu tapauksittain valmistuskulut kattavina (sis. alv 24 %)
Kirjastolaki 2017 11§: Yleisen kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä neuvonta on maksutonta. Kunta voi periä myöhässä palautetuista
aineistoista, varatun aineiston noutamatta jättämisestä ja erityispalveluista suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kuluja vastaavan korvauksen. OUTI-kirjastojen
ohjausryhmä 30.5.2017: 12 euron velkasakko aiheuttaa lainauskiellon. Kielto purkautuu, kun sakko maksetaan.
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