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YLEINEN ASIAKIRJATAKSA

1. Soveltaminen

Kaupungin viranomaiset, joiden lunastusten perimisoikeudesta ja -tavasta ei 
ole erikseen laissa tai asetuksessa säädetty tai ohje- taikka johtosäännössä 
määrätty, perivät antamistaan asiakirjoista lunastusta kaupungille tässä oh-
jeessa mainittujen perusteiden mukaan.

2. Pöytäkirjanote ja muu asiakirjajäljennös

• Ensimmäiseltä sivulta 5,00 €
• Kultakin seuraavalta sivulta 1,70 €

Valmistetun jäljennöksen sivuksi lasketaan jokainen alkava, korkeintaan A4-
kokoinen arkki.

Hankintapäätöksen jälkeen pyynnöstä toimitettavat tarjous- ym. vastaavat 
asiakirjat 50 €.

3. Kopiointitaksa

• Mustavalkoinen A4-kopio 0,50 € / kpl
• Mustavalkoinen A3-kopio 1,00 € / kpl
• Värillinen A4-kopio 1,00 € / kpl
• Värillinen A3-kopio 1,50 € / kpl

10 kappaleen ylittävältä osalta A4-kopio 0,20 € / kpl ja A3-kopio 0,30 € / kpl.

Oikeaksi todistaminen 2 € / asiakirja.

4. Todistus tai tieto

• Pyynnöstä annettava todistus tai tieto 10,00 €
• Henkilökunnan palkkatieto   5,00 €

Ellei asiakirjan antamisvuotta ilmoiteta asiakirjaa tilattaessa ja kaupunki joutuu 
selvittämään antamisvuoden, peritään jokaiselta tarkastettavalta vuodelta 2 €, 
kuitenkin enintään 20 €.



5. Säännöt ja julkaisut

• Ohje- ja johtosäännöt, suunnitelmat ja ohjelmat 10 €

6. Toimitus- ja lähetyskulut

Asiakirjoja postitse lähetettäessä peritään 5,40 € toimituskuluja, ei kuitenkaan 
niissä tapauksissa, joissa asiakirjasta ei jäljempänä olevien määräysten mu-
kaan peritä maksua. Isoista lähetyksistä peritään todelliset postituskulut.

7. Maksuttomat asiakirjat, todistukset tai tiedot

Lunastusta ei peritä seuraavissa tapauksissa:
• kaupungin omalta viranomaiselta ja laitokselta
• asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedok-

si
• asianomaista koskevasta työ- ja palvelutodistuksesta eikä myöskään 

kaupungin palveluksessa olevan pyytämästä, häntä koskevasta nimikir-
jaotteesta eikä palkkatodistuksesta

• asiakirjasta, joka annetaan  valtion viranomaiselle tai toiselle kunnalli-
selle viranomaiselle

• asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puut-
tuu varoja lunastuksen suorittamiseen

• asiakirjasta, jota tarvitaan kaupungin virasta tai työsuhteesta johtuvan 
eläkkeen tai muun edun hakemista varten

• asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan lunastusta muutoin ei ole 
perittävä

• oman kunnan tai kuntayhtymän luottamushenkilöiltä asiakirjoista, jotka 
toimitetaan luottamustehtävän hoitamista varten

• luottamuselimen kokoonpanoa koskevien yhteystietojen antamisesta, 
mikäli kysymyksessä on yksilöity pyyntö

• sähköisesti talletetun asiakirjan lähettäminen sähköpostitse, kun sen 
antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvol-
lisuuden piiriin

8. Erikoismateriaali

• Valokuvat, videofilmit, ääninauhat, CD:t ja muut tekniset tallenteet; hinta 
peritään todellisten kustannusten mukaan



Kuhunkin asiakirjaan on kirjoitettava sen nimi, jolle asiakirja annetaan, sekä 
erikseen perityn lunastuksen määrä tai että se on annettu lunastuksetta. Jos 
asiakirjaan kirjoitetaan todistus, josta on suoritettava lunastus, on tämä merkit-
tävä todistukseen.

Tässä taksassa mainittuihin hintoihin sisältyy alv 23 %.

Taksan perusteena on kuntalaki ja julkisuuslaki.

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet lunastuksen perimises-
sä noudatettavasta menettelystä.

Yleinen asiakirjataksa tulee voimaan 26. päivänä huhtikuuta  2012.


