
 

Posion kunnan asiakirjoista, tiedonhausta ja palveluista 

perittävät maksut 15.1.2022 alkaen 

Kunnan viranomaisen asiakirjoista, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään 

kunnalle lunastusmaksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa 

tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja. 

Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Kopiosta tai muusta tulosteesta, joka ei liity julkisuuslain soveltamisalaan 

peritään lisäksi arvonlisävero. 

Normaali tiedon toimittamisaika on kaksi viikkoa pyynnön vastaanottamisesta.  

Seuraavista tapauksissa ei peritä maksua 

Laki viranomaisen julkisuudesta (jäljempänä julkisuuslaki) 34 pykälässä säädetään, milloin tiedon 

antamisesta ei peritä maksua sekä milloin ja minkälaisia maksuja voidaan periä. Julkisuuslain 34 pykälän 

mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun 

 asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, 

 asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi, 

 julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse, 

 sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse, 

 asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis-, tai tiedotusvelvollisuuden piiriin. 

Lisäksi maksua ei peritä seuraavissa tapauksissa: 

 pöytäkirjan otteesta, jolla päätös annetaan osanosaisille tiedoksi, 

 kunnan omilta laitoksilta, 

 asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle, 

 oman kunnan palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä, työtodistuksesta (1 

jäljennös), palkkatodistuksesta tai asiakirjasta, joka tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan 

eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten, 

 oman kunnan luottamushenkilöiltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamista 

varten. 

Valokopioiden hinnat: 

A4 kopio 1,00 € kappale,     

A3 kopio 1,20 € kappale. 

 

A4 värikopio 1,40 € kappale, 

A3 värikopio 1,60 € kappale. 

 

Valokopion hinta kun monistetaan vähintään 10 sivua: 

A4 kopio 0,30 € sivu 

A3 kopio 0,50 € sivu, 

A4 värikopio 0,40 € sivu, 

A3 värikopio 0,60 € sivu. 

Yli 100 kappaleen sarjoista myönnetään 20 prosentin alennus.  

 



 

Skannauspalvelu     

 

3 € asiakirja 

 

Pöytäkirjanote tai asiakirjan jäljennös (sisältää oikeaksi todistamisen)  

 

3 € asiakirja 

 

Pyynnöstä annettava todistus 

 

5 € kappale 

 

Lähetysmaksu 

Postitse toimitettava asiakirja lähetetään postiennakolla, postin hinnaston mukaisesti.  

Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä maksua. 

 

Kahvitus ulkopuolisille kunnanvirastolla aukioloaikana   

 

Palvelumaksu 10 € 

 

Tiedonhausta perittävät maksut: 

Normaali tiedonhaku (työaika alle 2 tuntia) 30 €, 

Vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 tuntia) 60 €, 

Hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 tuntia) 90 €. 

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettua perusmaksua voidaan korottaa kaksinkertaiseksi. 

Kiireellisenä hakuna pidetään alle kahden päivän sisällä tapahtuvaa tiedon toimittamista. 

 

 


