
HINNASTO 1.10. 2020 LÄHTIEN 

 

MYÖHÄSTYMISMAKSUT 

 

Kurssikirjat, käsikirjastolainat                0,50 €/laina/vrk, enintään 25 €/laina 

Yölainat      10 €/laina/vrk, enintään 30 €/laina 

Muut aineistolainat     0,20 €/laina/vrk, enintään 10 €/laina 

Lainattavat tabletit     20 € kertamaksu   

Muut lainattavat laitteet ja kalusteet;  
kärryt, lokerikot yms.     0,20 €/laina/vrk, enintään 10 €/laina 
   
 
Mikäli maksujen määrä on 10 euroa tai enemmän, asetetaan asiakas lainauskieltoon. Lainauskiellossa oleva 
asiakas ei voi lainata, varata eikä uusia lainoja. Lainauskielto poistuu, kun maksut maksetaan kokonaan tai 
lyhennetään alle lainakieltorajan.  

Palauttamaton aineisto siirtyy perintätoimiston hoidettavaksi yliopiston taloushallinnon käytäntöjen 
mukaisesti.  
Laskutuksen yhteydessä myös aineistoon liittyvät myöhästymismaksut laskutetaan.  

 

KORVAUS KADONNEESTA TAI VAHINGOITTUNEESTA AINEISTOSTA 

 

Korvaus kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta: uuden aineiston hankintakustannukset, 
vähintään 80,00 euroa. Mikäli asiakas tuo korvaavan kappaleen, laskutetaan käsittelymaksua 30,00 euroa. 

Uusi kirjastokortti     5 € 

Tabletti      500 € 

Laturit      50 € 

Avaimet: uuden avaimen    hankintahinta 

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Kaikki asiantuntijapalvelut vain ajanvarauksella 

Ohjaus ja neuvonta korkeakouluyhteisölle: 
 
tutkijoille ja muulle henkilökunnalle   maksuton / 1 tunti 
opiskelijoille opinto-ohjelman mukainen tiedonhakukoulutuksen jälkeinen työpajaryhmäohjaus               
tarvittaessa 
Opetus ryhmille, korkeakouluyhteisölle   65 €/alkava tunti, vieraskiel. 75 €/alkava tunti 



muille                         130 €/alkava tunti, vieraskiel. 150 €/alkava tunti
   

 

Maksullinen tiedonhaku (ei opinnäytteen tiedonhakuun)  

korkeakouluyhteisölle    80 €/tunti (laajuus  1 h – 7h) 

 

KAUKOPALVELUMAKSUT 

Kotimaasta tilattavat kaukolainat  

Kirjat   

Korkeakouluyhteisön henkilökunta   0 € 

Opiskelijat     9 € 

Ulkopuoliset asiakkaat    18 € 

    

Artikkelikopiot   

Korkeakouluyhteisön henkilökunta   0 € 

Opiskelijat     6 € 

Ulkopuoliset asiakkaat    12 € 

    

Mikrokortit ja -filmit   

Korkeakouluyhteisön henkilökunta   0 € 

Opiskelijat     6 € 

Ulkopuoliset asiakkaat    12 € 

    

Noutamaton kaukolaina    3 € 

 

Ulkomailta tilattavat kaukolainat 

Kirjat   

Korkeakouluyhteisön henkilökunta   0 € 

Opiskelijat     20 € 

Ulkopuoliset asiakkaat    40 € 

    



Artikkelikopiot   

Korkeakouluyhteisön henkilökunta   0 € 

Opiskelijat     8 € 

Ulkopuoliset asiakkaat    16 € 

    

Noutamaton kaukolaina    3 € 

 

Kotimaahan lähetettävät kaukolainat 

Kirjat   

valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastot  9 € 

AMK-kirjastot     0 € 

yritystietopalvelut ja muut kirjastot   18 € 

    

Artikkelikopiot   

valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastot  6 € 

AMK-kirjastot     0 € 

yritystietopalvelut ja muut kirjastot   12 € 

    

Mikrokortit ja -filmit   

valtion, kuntien ja valtionapulaitosten kirjastot  3 € 

AMK-kirjastot     0 € 

Yritystietopalvelut, muut kirjastot   6 € 

 

Ulkomaille lähetettävät kaukolainat 

Kirjat     25 € 

Artikkelikopiot    12 € 

Mikrokortit ja –filmit    6 € 

 

Kirjaston perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009), valtion maksuperustelakiin (150/1992) ja 
Valtioneuvoston asetukseen (1082/2009) yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista sekä lakiin 
513/1999 saatavien perinnästä. 

 


