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KIRJASTON PALVELUHINNASTO 2020
Hinnat euroina

LAINAUSTOIMINTA
Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle

5,00

Saapumisilmoitus postitse

1,50

Myöhästymismaksu, kurssikirjat ja tutkimuskirjat

0,50 vrk/laina (enimmäiskorvaus myöhästymismaksuista
10,00/kirja)

Myöhästymismaksu, lukusalikirjat

2,50/vrk/laina (enimmäiskorvaus 15,00/kirja)

Noutopalvelumaksu oman kampuksen lainattavasta kokoelmasta 2,00/kirja
Noutamatta jätetty varaus/pyyntö

1,00/kirja

Osoitehaku (osoitepalvelusta)

4,00

Palauttamattoman/turmeltuneen aineiston korvaaminen jollakin seuraavalla tavalla
1.
2.
3.

4.

5,00 / vastaava kirja toimenpidekuluja silloin, kun asiakas tuo tilalle saman nimekkeen tai sen uudemman painoksen.
60,00 / vastaava kirja silloin, kun asiakas maksaa aineiston korvaushinnan kirjaston asiakaspalveluun. (Aineiston
korvaushinta 50,00 sekä aineiston hankinta- ja toimenpidekulut 10,00.)
76,00 / vastaava kirja, kun aineiston hinta peritään laskutuksen kautta. (Aineiston korvaushinta 50,00, hankinta- ja
toimenpidekulut 10,00, laskutuksesta kirjastolle aiheutuneet käsittelykulut 11,00 sekä yliopiston talouspalveluiden
laskutuskulut 5,00.) Aineiston korvaus kuitenkin aina niin, että kalliimpi aineisto korvataan todellisen hankintahinnan
mukaan.
18,00 / mikrokortti. (Aineiston korvaushinta 2,00, laskutuksesta kirjastolle aiheutuneet käsittelykulut 11,00 sekä yliopiston talousyksikön laskutuskulut 5,00).

Korvaus (kohdat 2. ja 3.) kuitenkin aina niin, että yli 50,00 euroa maksava aineisto korvataan todellisen hankintahinnan
mukaan.
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OHEISTARVIKKEET JA –PALVELUT
Kadonnut lokerikon avain (Joensuu)

57,00

Kangaskassi

5,00 (sis.alv 24%)

Postitusmaksu / lähetys

5,00

Tullimaksut, EU:n ulkopuolelta

tullin perimät maksut

KOPIOT (sis.alv 24%)
Itsepalvelukopiot
Mustavalkoinen A 4

0,20

Mustavalkoinen A 3

0,20

Värillinen A 4

0,30

Värillinen A 3

0,30

Tulosteet itsepalveluna/sivu

0,20

Palvelukopiot
Kopiopalvelu ja tulostus/sivu

0,70

Pdf-tiedostojen välitys
UEF:n henkilökunta ja opiskelijat

4,00

UEF:n laitokset, osastot, klinikat ja yksiköt (alv 0%)

3,00
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KAUKOPALVELU
*UEF:n perus- ja jatko-opiskelijat
*UEF:n ja KYS:n henkilökunta
*UEF:n laitokset, osastot, klinikat ja yksiköt
*KYSin yksiköt

*Muut asiakkaat

Kotimaasta ja Pohjoismaista

15,00

24,00

Pro gradut mikrokorttina kotimaasta

8,50

14,50

Muista maista

28,80

41,00

Varastokirjastosta

1,00 (UEF:n perus- ja jatko-opiskelijat)

3,00

Arkistolainat (Kuopio)

Lähetyskulut

Lähetyskulut

Palauttamattomat kaukolainat

Laskun mukaan + käsittelykulut 25,00**

Lainat muista kirjastoista

**Asiakkaalta peritään lisäksi yliopiston talousyksikön laskutuskulut 5,00€.

Artikkelikopiot muista kirjastoista
Kotimaasta ja Pohjoismaista hinta

8,00

15,00

10,00

19,00

2,00

6,00

kultakin alkavalta 20 sivulta
Muista maista hinta
kultakin alkavalta 20 sivulta
Varastokirjastosta

Kopiot muusta materiaalista
Muut kopiot, esim. ulkomaiset väitöskirjajäljenteet, jäljenteet kaupallisilta artikkelinvälittäjiltä, muu erikoisaineisto
Laskun mukaan + toimitusmaksu 5,00.
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Kaukopalvelun välittämästä, noutamatta jääneestä aineistosta peritään hinnaston mukaiset laina- ja kopiomaksut. Jos lähettäjäkirjasto perii kaukolainan uusimisesta tai myöhästymisestä maksun, peritään se asiakkaalta lähettäjäkirjaston laskun
mukaan.
Laina on pääsääntöisesti yksi nide, vuosikerta tai kerralla saatu erä mikrofilmejä.

KAUKOPALVELU
Valtion, kunnan ja valtionapulaitosten kirjastoille Muille kirjastoille ja tietopalveluille
Lainat muihin kirjastoihin
Kotimaahan ja Pohjoismaihin

9,00

17,50

Pohjoismaiden ulkopuolelle

22,00

22,00

Mikrokortit kotimaahan ja Pohjoismaihin

6,50

7,00

6,00

13,00

13,00

14,00

Kopiot muihin kirjastoihin
Kotimaahan ja Pohjoismaihin
hinta kultakin alkavalta 20 sivulta
Pohjoismaiden ulkopuolelle
hinta kultakin alkavalta 20 sivulta

Itä-Suomen yliopiston kirjasto on NORFRI-kirjasto ja hyväksyy IFLA-voucherit.
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OPETUS- JA TIETOPALVELUT
*UEF:n perus- ja jatko-opiskelijat
*Muut asiakkaat
*UEF:n ja KYS:n henkilökunta
(hinnat sis.alv 24%)
*UEF:n laitokset, osastot, klinikat,yksiköt ja hankkeet
*KYSin yksiköt
Tiedonhaku
Tiedonhaun henkilökohtainen ohjaus

maksuton alle 1 h, jonka jälkeen 43,00/tunti

maksuton alle 1 h, jonka
jälkeen 58,00/tunti

Muu asiantuntijatyö

43,00/tunti + kulut

58,00/tunti+kulut

Kulut laskutetaan toteutuneitten kulujen mukaan ja niistä sovitaan tilaajan kanssa etukäteen.
Jatkuvat / toistuvat haut erillisen sopimuksen mukaan.

Opetuspalvelut
Tiedonhaun erikseen suunniteltu

86,00/opetustunti

116,00/opetustunti

lähiopetus ryhmille

Yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden opetussuunnitelmiin sisältyvä tiedonhaun kurssi on maksuton. Opintojaksojen opintopistekertymä tulee kirjastolle. Perustutkinto-opiskelijoille, joiden opintosuunnitelmiin ei sisälly tiedonhaun kurssia, voidaan
maksutta järjestää tiedonhaun opetusta ja ohjausta ryhmissä erillisen sopimuksen mukaan.
Erityistapauksissa tai pidemmistä koulutuksista kirjasto antaa pyydettäessä tarjouksen.
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JULKAISUPALVELUT
*UEF:n perus- ja jatko-opiskelijat
*UEF:n ja KYSin henkilökunta

*Muut asiakkaat

Julkaisupalvelut (esim. pdf-tiedostojen

50,00/tunti (vähintään

50,00/tunti (vähintään

tekeminen väittelijöille) (sis. alv 24%)

50,00/toimeksianto)

50,00/toimeksianto)

*UEF:n laitokset, osastot, klinikat ja yksiköt sekä KYSin yksiköt julkaisupalvelut 37,00/tunti (alv 0%), vähintään 37,00/toimeksianto (alv 0%).

Itä-Suomen yliopiston julkaisut (sis. alv 10%)
Hinnoittelu julkaisun sivumäärän mukaan.
Alle 100 sivua

15,14

100-200 sivua

25,50

200-300 sivua

38,70

Yli 300 sivua

44,40

Hinnasto on laadittu soveltaen: Yliopistolaki 558/2009
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista 1082/2009.
Hinnasto on käsitelty Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtoryhmässä 23.4.2020.
Hinnasto on vahvistettu yliopiston talouspalveluissa 11.5.2020.

