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Asiakirjojen ja tietojen antamisesta perittävät maksut 
 
Kunnanhallitus: 27.9.2021 § 201 
Voimaantulo: 1.11.2021 
 
Tämän taksan nojalla määrätään kunnan viranomaisen antamista asiakirjoista ja 
tiedon antamisesta perittävistä maksuista. Taksa koskee asiakirjoja, joiden maksujen perimisestä ei ole 
toisin säädetty tai määrätty. 
 
Tässä taksassa mainittuihin maksuihin lisätään arvonlisävero, milloin kysymyksessä on 
arvonlisäverolaissa tarkoitettu verollinen toiminta. Pöytäkirjanotteiden ja jäljennösten 
myynnistä ei ole suoritettava arvonlisäveroa. 
 
1) Pöytäkirjanotteet ja asiakirjan jäljennökset 
Pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös 5,00 €/sivu 
Jäljennöksestä suoritettavaan maksuun sisältyy jäljennöksen oikeaksi todistaminen. 
 
2) Oikeaksi todistamattomat jäljennökset 
· valokopiot, standardikoko A4 1,00 €/sivu 
· valokopiot, standardikoko A3 1,50 €/sivu 
· valokopiot, muu kuin A4 tai A3 koko: 2,00 €/jokaista alkavaa A4-arkin kokoista 
ala kohti 
· mikrofilmisuurennos paperille, enintään standardikoko A4 2,00 € 
· mikrofilmisuurennos paperille, enintään standardikoko A3 2,50 € 
 
4) Maksuttomat asiakirjat 
Maksua ei peritä 
a) pöytäkirjanotteesta, joka annetaan asianosaiselle, ellei päätös koske lupaa tai 
muuta hyväksymistä, joka lain mukaan on haettava johonkin toimenpiteeseen 
tai sen suorittamatta jättämiseen 
b) kunnan omilta viranomaisilta 
c) oman kunnan luottamushenkilöltä hänen tehtäviensä kannalta tarpeellisiksi katsomista asiakirjoista 
d) asianosaista koskevasta palvelu- ja palkkatodistuksesta 
e) asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon 
kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten 
f) asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu 
varoja lunastuksen suorittamiseen 
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g) asiakirjasta, joka tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan 
eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten, eikä 
h) asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei tule periä maksua. 
 
Maksu voidaan lisäksi jättää perimättä, kun asiakirja toimitetaan tieteellisiä 
tutkimuksia varten. Alle viiden euron suuruiset maksut voidaan jättää laskuttamatta. 
Ne tulee kuitenkin sisällyttää asiakkaan seuraavaan laskuun, silloin kun se on 
mahdollista ja asiakkaalle kohtuullista. 
 
5) Tietojen keräämisestä ja tilastojen laatimisesta yms. perittävät 
perusmaksut 
Erityistoimia vaativan tiedon antamista asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta 
peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan 
seuraavasti: 
· normaali tiedonhaku (työaika alle 1 tuntia tai tunnin) 40,00 € 
· normaali tiedonhaku (työaika yli tunnin, mutta alle 2 tuntia) 80,00 € 
· vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 tuntia) 180,00 € 
· hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 tuntia) alarajalla 200,00 € ja käytetyltä 
täydeltä tunnilta 30,00 € 
Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtaisena maksuna 1,00 € sivulta. 
 
Jos tietopyyntö on käsiteltävä kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan periä kaksinkertaisena. 
Edellä mainittua porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös asiakirjojen suulliseen tiedoksiantoon, 
luentaan tai jäljentämiseen viranomaisen luona ja kun asiakirja lähetetään sähköisesti, jos tiedon 
saaminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 
 
6) Merkinnät asiakirjaan 
Salassa pidettävään asiakirjaan, joka annetaan asianosaiselle ja joka on pidettävä 
salassa toisen tai yleisen edun vuoksi, on tehtävä merkintä sen salassa pitämisestä. 
Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin 
salassapito perustuu. 
 
7) Postimaksut 
Kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan postitse, peritään jokaisesta lähetyksestä postimaksu 
arvonlisäveroineen. Postimaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä maksua. 


