
JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
Sivistysjohtaja 01.02.2021 § 6/2021 
 
Virellepanija Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Johanna Kuusisto 
 
Juvan kunnankirjaston maksut 1.2.2021 alkaen   
 
Selostus Lumme-kirjastojen ohjausryhmä on antanut kokouksessaan 

suosituksen kirjastojen maksujen yhdenmukaistamisesta. 
 
Päätöksen perustelut Hallintosääntö 66 § 
 
Päätös Päätän hyväksyä Juvan kunnankirjaston maksut 1.2.2021 

alkaen liitteen mukaisesti. 
 
 
Jakelu Juvan kunnankirjasto 
 Johanna Kuusisto 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 01.02.2021 
 
 

Anne Haakana 
Sivistysjohtaja 
 

 Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.  
 
 
 
Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 1.2.2021. 
 
Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 1.2.2021. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati-
muksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomiois-
tuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 
• kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Juvan kunnan kirjaamoon määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettä-
essä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tieto-
verkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikai-
suvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikai-
suvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Toimielin  
 
Juvan kunta 
PL 28, 51901 Juva 
(Juvantie 13, 51900 Juva) 
juva.kunta@juva.fi 
040 7551 100 

mailto:juva.kunta@juva.fi
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo  9 - 16. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, koti-
kunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä vies-
tinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan 
kunnan kirjaamosta. 
 



JUVAN KUNNANKIRJASTON MAKSUT 1.2.2021 
 
Kirjastokortin uusiminen 2,00 € 
 
Myöhästymismaksut 0,30 €/ vrk, enintään 6 € / laina 
 
Huomautusmaksut 
1.  huomautus 1,00 € 
2.  huomautus 1,00 € 
Lasku 5,00 € 
Perintäkirje, aiheutuneet kulut 
 
Maksukertymän yläraja (lainauskielto) 10,00 € 
 
Varausmaksu  0 €, noutamatta jääneet varaukset 1,00 € 
 
Kaukolainamaksut 4,00 € sekä lähettävän kirjaston perimä maksu. Kirjaston kokoelmasta muuhun 
kirjastoon lähetetty kaukolaina maksaa 10 €.  
 
Tulosteet ja kopiot 
A 4 mustavalkoinen 0,20 € 
A 3 mustavalkoinen 0,40 € 
A 4 värillinen 0,40 € 
A 3 värillinen 0,80 € 
Erikoistulosteet 1,00 € 
 
Poistettu aineisto 
Kirjat ja av-aineisto 0,20 € 
Lehdet, vuosikerta 2,00 € 
Lehdet, irtonumeroina 0,10 € 
Erikseen hinnoiteltavat kirjastonjohtajan harkinnan mukaan 
 
Myytävät tuotteet 
Kangaskassi 2,50 € 
 
Korvaus kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta 
Pääsääntöisesti hankintahinta. Vaihtoehtoisesti uusi tilalle (muut kuin elokuvat). 
Korvattu aineisto kuuluu asiakkaalle. Korvattavan aineiston korvaushinta määräytyy pääosin aineiston iän 
mukaan. 
 
Aineiston ikä - korvaushinta 
alle 2 vuotta  = rekisterissä oleva korvaushinta 
2-5 v.  = ¾  korvaushinnasta 
6-10 v. = ½ korvaushinnasta 
yli 10 vuotta  = ¼ korvaushinnasta 
Yksittäisen kadonneen tai turmeltuneen aikakauslehden korvaushinta on irtonumeron hinta, paitsi 
yli vuoden vanhoista lehdistä puolet irtonumeron hinnasta 
Erikseen hinnoiteltavat kirjastonjohtajan harkinnan mukaan 
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