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Laina-ajat, -määrät, uusiminen ja varaaminen (Liite 1)  

Yhteiset Satakirjastoille 
 

Aineiston laina-aika voi olla 1–28 vuorokautta. 

Kirjat ja musiikkiäänitteet 28 vrk 

DVD:t, Blu-rayt, 4K:t, VHS:t, konsolipelit ja lehdet 14 vrk (kirjastoautoissa 28 vrk) 

Pikalainat 14 vrk 

Joissakin kirjastoissa on palautusluukku. Luukun kautta palautettu aineisto rekisteröidään 
palautetuksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Lainojen palauttaminen luukun kautta on 
asiakkaan vastuulla. 

Asiakas saa halutessaan 1-5 päivää ennen eräpäivää ilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä 
sähköpostilla, mikäli kirjastolla on asiakkaan sähköpostiosoite. Eräpäivä on sitova, vaikka asiakas 
ei olisikaan saanut ilmoitusta lähestyvästä eräpäivästä. Kirjastot eivät vastaa 
tietoliikenneyhteyksien häiriöistä, eivätkä häiriöt vähennä mahdollisia maksuja. 

Yhden asiakkaan lainojen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 150, josta  

CD-levyjä korkeintaan 50 kpl 

DVD-levyjä korkeintaan 30 kpl 

Konsolipelejä korkeintaan 10 kpl 

Blu-ray –levyjä korkeintaan 10 kpl 

Lainat voi uusia 8 kertaa. Uusimisen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Uusiminen ei 
onnistu, jos aineistosta on varauksia tai asiakas on menettänyt lainausoikeutensa. Joidenkin 
aineistojen uusimisessa voi olla rajoituksia, esim. pikalainoja ei voi uusia. 

Satakirjastojen aineistoa voi varata. Varaaminen on maksutonta. Varauksen voi tehdä kirjastossa, 
puhelimitse tai verkossa. Varattu aineisto on noudettava 7 päivän kuluessa saapumisilmoituksen 
lähettämisestä. 
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Maksut (Liite 2) 

Kirjastokohtaiset 
 

Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä 
palautuspyynnöistä ja laskutuksesta aiheutuneet kulut. Lasten ja nuorten aineistoista ei peritä 
myöhästymismaksuja. 

Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. 
Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut 
verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia. 

Myöhästymismaksut kirjautuvat asiakastietoihin. Myöhästymismaksut voi maksaa missä tahansa 
Satakirjastossa tai verkon kautta. 

Noutamatta jätetyistä varauksista peritään maksu. Maksullista on myös kaukopalvelu. Kadonnut tai 
vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. 

Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on yli 10 €. 

Myöhästymismaksut 

Aineistosta aletaan periä myöhästymismaksua heti eräpäivän jälkeen. 

Myöhästymismaksu aikuisten aineistosta on 0,25 €/laina/päivä. Lasten ja nuorten aineistosta 

peritään vain palautuspyyntökulut. 

Yhdestä lainasta kertyy myöhästymismaksua enintään 7 €. 

Palautuspyynnöt 

1. palautuspyyntö 1,50 € 

- Lähetetään 7 päivän kuluttua eräpäivästä tekstiviestinä, sähköpostina tai kirjeenä 

asiakkaan valinnan mukaan 

- Mikäli aineistoon on varaus, palautuspyyntö lähetetään heti eräpäivän jälkeen 

2. palautuspyyntö 3 € 

- Lähetetään 4 viikon kuluttua eräpäivästä kirjeenä 

Laskukulut 7,50 € 

- Lasku palauttamattomasta aineistosta lähetetään 8 viikon kuluttua eräpäivästä kirjeenä 

- Lisäksi maksettavaksi tulevat 1. ja 2. palautuspyynnön maksut (4,50 €) ja 

myöhästymismaksut  
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Noutamatta jätetty varaus 

Aineiston varaaminen on maksutonta. Noutamattomasta varauksesta peritään 1 €:n maksu. 

Kaukolainamaksut 

Jos aineistoa ei ole Satakirjastojen kokoelmissa, sitä voidaan kaukolainata muista kirjastoista.  

- Kaukolainatilaus kotimaasta: 8 €/tilaus 

- Kaukolainatilaus Pohjoismaista: 15 €/tilaus 

- Kaukolainatilaus muualta: 30 €/tilaus 

- Jäljennöksistä veloitetaan lisäksi lähettäjäkirjaston perimä maksu 

Kaukolainamaksu peritään myös noutamattomasta kaukolainasta, samoin jos asiakas peruu 

kaukolainan, joka on jo matkalla lähettäjäkirjastosta. 

Kopiointi ja tulosteet 

Säkylän kunnanhallituksen 22.1.2018 hyväksymät taksat (taksa jäljennöksistä perittävistä 

maksuista, perusteet asiakirjojen lunastus- ja lähettämismaksuista sekä hallinnon palvelumaksut 

voimassa 1.3.2018 alkaen) 

 

Tilavuokraus 

- Näyttelytilan vuokra peritään vain yrityksiltä ja ulkopaikkakuntalaisilta, paikallisille toimijoille 

näyttelytilan käyttö on maksutonta  

pääkirjasto: 30 €/viikko (yhd.hallitus 9.11.2015 § 38, sivla 17.5.2016 § 31) 

Kepolan kirjasto: 10 €/viikko (sivla 29.5.2018 § 31) 

- Kokoustilan vuokra 10 €/tilaisuus (yhd.hallitus 9.11.2015 § 38, sivla 17.5.2016 § 31) 

Myytävät tuotteet 

- Säkylän kirjastokassit 2 € 

- Poistokirjat, aikuisten kirjallisuus 2 €/kpl, lasten- ja nuorten kirjallisuus 1 €/kpl 

- Lehtiniput 2 € 


