
Vaski-kirjastojen maksut ja korvaushinnat
1.6.2021 alkaen
Kaikki tässä asiakirjassa listatut maksut ovat arvonlisäverottomia.

MYÖHÄSTYMIS- JA MUISTUTUSMAKSUT SEKÄ PERINTÄKULUT  

Myöhästymismaksu 30 senttiä/laina/päivä 
Myöhästymismaksu on enintään 9 €/laina

Muistutusmaksu (ensimmäinen muistutus) 1,50 €

Muistutusmaksu (toinen muistutus) 3 €

Laskutus- ja perintäkulut Kunnan oman käytännön mukaan

 
MUUT MAKSUT
Osoitteentarkistus väestötietojärjestelmästä 1,50 €

Noutamaton varaus 2 €

Uusi kirjastokortti
(kadonneen tai tuhoutuneen tilalle) 

2 €

Kaukolainatilaus 4 € + lähettävän kirjaston maksut

Kadonnut tai korjauskelvottomaksi 
turmeltunut aineisto

Ostohinta, uudelleenhankintahinta 
tai uusi kappale

Kadonnut tai korjauskelvottomaksi
turmeltunut elokuva tai muu kuvatallenne

Tekijänoikeusmaksu + 
ostohinta tai uudelleenhankintahinta

Muu korvaus vahingoittuneesta aineistosta Kirjaston arvion mukaan
 
Kun lainaamasi aineisto on myöhässä viikon eli 7 vuorokautta,  
kirjasto lähettää siitä ensimmäisen muistutuksen.

Kun lainaamasi aineisto on myöhässä kolme viikkoa eli 21 vuorokautta, 
kirjasto lähettää siitä toisen muistutuksen.  
Tämä toinen muistutus lähetetään aina kirjeenä.

Muistutukset ovat maksullisia. 
Muistutusmaksu peritään myöhästymismaksujen lisäksi.

Jos aineisto katoaa ja turmeltuu, kirjasto perii siitä korvaushinnan. 
Korvaushinnan määrittelee kirjasto, joka omistaa aineiston.

Elokuvatallenteita ja joitain muita kuvatallenteita 
ei voi korvata uudella kappaleella. 
Näiden aineistojen korvaushintaan sisältyy tekijänoikeusmaksu.

Jos sinulle kertyy maksuja 15 euroa, menetät oikeuden lainaamiseen.

www.vaskikirjastot.fi



Vaski-kirjastojen aineistolajit ja laina-ajat
1.6.2021 alkaen

Kirjat
Moniviestimet (kirja + CD tai DVD)
CD-ROM
Kartat
Nuotit ja partituurit
Äänitallenteet (musiikki tai puhe)

28 vuorokautta

Aikakauslehdet
Jokeri-aineisto
Videopelit
DVD- ja Blu-ray-levyt
Muut videotallenteet

14 vuorokautta

Esineet, esimerkiksi: 
- soittimet
- lautapelit
- kausikortit
- taideteokset (maalaukset ja valokuvat)

Laina-aika vaihtelee

E-aineistot (e-kirjat ja e-äänikirjat) 7 tai 14 vuorokautta

Esineet ja kaukolainat täytyy palauttaa siihen kirjastoon, 
mistä ne on lainattu.  
Muut aineistot voit palauttaa mihin tahansa Vaski-kirjastoon.

Sinulla voi olla yhtä aikaa lainassa 
enintään viisi lasten tai nuorten videopeliä 
ja viisi aikuisten videopeliä.  
Varausten määrää ei ole rajoitettu. 

Voit uusia lainat yleensä viisi kertaa. 
Poikkeuksia ovat Jokeri-aineisto ja varattu aineisto.  
Niiden lainoja et voi uusia. 

E-aineistoilla on eri pituisia laina-aikoja.  
Katso e-aineistojen ohjeet Vaski-verkkokirjastossa 
osoitteessa www.vaskikirjastot.fi

SELKO


