
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTON PALVELUHINNASTO 1.2.2017- 

Valokopiot, tulosteet ja skannaus (itsepalvelu) 

A4 mustavalkoinen  0,20 € 

A4 värillinen  0,30 € 

A3 mustavalkoinen  0,40 € 

A3 värillinen  0,60 € 

 

Lainaus (Helka-maksut) 

Helka-kirjastokortti 1. maksuton 

Helka-kortti kadonneen tilalle 5,00 € 

Myöhästymismaksu/nide/vrk 0,30 €, enintään 4,20 € / nide 

Perintä kuukauden kuluttua eräpäivästä Perintätoimiston kulut 

Korvaus kadonneesta tai vahingoittuneesta 

aineistosta 

60 € tai uuden aineiston hankintakustannukset 

Lainakielto Kun kertyneitä maksuja on 15,00 € tai 

erääntynyt kirja yli 2 viikkoa myöhässä 

 

Kaukopalvelu 

Lainat kotimaisiin kirjastoihin 9,00 € (tai korkeammat postikulut) 

Lainat ulkomaisiin kirjastoihin 13,00 € (tai korkeammat postikulut) 

Jäljenteet kotimaisiin kirjastoihin 1 – 20 s./10 €, 21 – 40 s./20 €, 41 – 60 s./30 €…  

Jäljenteet ulkomaisiin kirjastoihin 1 – 20 s./10 €, 21 – 40 s./20 €, 41 – 60 s./30 €…  

Lainat kotimaasta ja Pohjoismaista 13,00 € 

Lainat ulkomailta 25,00 € tai laskuttavan kirjaston maksu 

Jäljenteet kotimaasta 1 – 20 s./10 €, 21 – 40 s./20 €, 41 – 60 s./30 €…  

Jäljenteet ulkomailta Laskun mukaan, vähintään 10,00 € 

 

Tietopalvelu, muu asiantuntijatyö 

Tiedonhakupyyntö, 1. tunti maksuton,  

sen jälkeen 

40 € / tunti 

Digitointi / sivu 50 c /sivu 

Tiedonhankinnan tilauskoulutus ryhmille 60 € / tunti 

Muu asiantuntijatyö 60 € / tunti 

 

Tilapalvelut 

Tilavuokra, 2 h Iso tila Kokoushuone 

Tilapalvelut 200 € 100 € 

 

Korvaus kadonneesta avaimesta 50 € tai laskun mukaan 

 



 

Kansan Elokuva ry:n, Kansan Elokuva Oy:n ja Allotria Filmi Oy:n elokuvien 

käyttöoikeusmaksut (käyttösopimus tehdään) (Käyttöoikeudet omistaa Työväenperinne ry) 

Kokonaisen elokuvan käyttö 

Kertaesitys 

Lyhytelokuva Esitytila alle 150 hlöä Esitystila yli 150 hlöä 

Pääsymaksuton esitys 30 € 50 € 

Pääsymaksullinen esitys 50 € 80 € 

Pitkä elokuva   

Pääsymaksuton esitys 60 € 100 € 

Pääsymaksullinen esitys 100 € 160 € 

 

Näyttelykäyttö (museot tms. kulttuuri- ja perinnelaitokset) 

Käyttökorvaus / kk Käyttökorvaus / 1 v Käyttökorvaus / 2 v Jatkuva käyttökorvaus 

15 € / kk 180 € / v 240  € / 2v 300  €  

 

Kokonaisten elokuvien kaupallinen käyttö sovitaan tapauskohtaisesti. 

Inserttikäyttö 

Kaupallinen käyttö 385 € / minuutti (minimiveloitus puoli min) 

Ei-kaupallinen käyttö 170 € / minuutti (minimiveloitus puoli min) 

 

Pelkkä ääni tai pelkkä kuva: puolet käyttömaksusta 

Internet/mobiili -jakelusta veloitetaan lisäksi 20 % ko. käyttökorvauksesta. 

 


