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SIUNTION KUNTA
SJUNDEÅ KOMMUN

ASIAKIRJOISTA JA KOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Hyväksytty:
Voimaantulo: 1.6.2015
Kunnan viranomaiset, joiden lunastusten perimisoikeudesta ja -tavasta ei ole erikseen säädetty tai määrätty,
perivät antamistaan toimituskirjoista lunastusta kunnalle tässä taksassa määrättyjen perusteiden mukaan.
Maksuissa ja tietopalvelussa sovelletaan mm. kuntalakia ja lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999) Suomen Kuntaliiton 16.9.2005 lähettämän yleiskirjeen 19/80/2005 suosituksen mukaan.
Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja.

TOIMITUSKIRJAT - ASIAKIRJAT
Pöytäkirjanote tai asiakirjajäljennös,
Pöytäkirjanotteessa oleva kartta
tai piirustus

kultakin sivulta 0,60 euroa

A4

0,60 euroa
kaksipuolinen 0.80 euroa
A3
0,80 euroa
kaksipuolinen 1.00 euroa

Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy jäljennöksen oikeaksi todistaminen.
Värikopion hinta on kaksi kertaa mustavalkokopion hinta.
Mikäli pöytäkirjanotteeseen tai muuhun asiakirjaan liittyy kartta, joka tätä tarkoitusta varten on erikseen
valmistettava, peritään lunastuksena tältä osin todelliset valmistamiskustannukset.

Oikeaksi todistamattomista jäljennöksistä kunnalle perittävät maksut
Asiakkaan omasta materiaalista otetut kopiot, tietojärjestelmästä (esim. internet) otettu tuloste
A4/mustavalkoinen
kultakin sivulta
siuntiolaiset yhdistykset, yli 100 kopiota
A3/mustavalkoinen
kultakin sivulta
kartta- tai piirustusjäljennös

0,50 euroa
kaksipuolinen 0,70 euroa
0,25 euroa
kaksipuolinen 0,35 euroa

0,80 euroa
0,80 euroa
kaksipuolinen 1.00 euroa

Värikopion hinta on kaksi kertaa mustavalkokopion hinta.
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MUUT TOIMEKSIANNOT
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään
kiinteä perusmaksu (euroa/tunti), joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:
Normaali tiedonhaku/selvitystyö

20,00 euroa/tunti

Keskivaativa tiedonhaku/selvitystyö

30,00 euroa/tunti

Vaativa tiedonhaku/selvitystyö

40,00 euroa/tunti

Kunnalla on etuostolain mukainen oikeus käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa. Kunta voi
pyydettäessä antaa ennakkoon päätöksen olla käyttämättä etuosto-oikeutta. Etuosto-oikeuden
käyttämättä jättämisestä päätöksen tekee kunnanjohtaja.
Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä

50,00 euroa

SÄÄNTÖKOKOELMAT JA JULKAISUT
Johtosäännöt,
taksat, muut säännöt,

5 euroa/julkaisu

MAKSUTTOMAT ASIAKIRJAT, TODISTUKSET JA TIEDOT
Lunastusta ei peritä seuraavissa tapauksissa:
1. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei peritä maksua
2. pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi
3. asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden
piiriin
4. kunnan omilta viranomaisilta ja yksiköiltä
5. asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle
6. oman kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevan/olleen viranhaltijan tai työntekijän
pyytämästä
·

työtodistuksesta (1 kpl)

·

palkkatodistuksesta

·

asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun
hakemista varten

