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ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Khall 140 §, liite 26

Uudet asiakirjamaksuperusteet ovat tulleet voimaan 1.10.2006. Suomen
Kuntaliiton yleiskirjeessä 16.9.2005 kuvataan asiakirjoista perittäviä
maksuja koskevia julkisuuslain 34 §:n ja kuntalain 50 §:n muutoksia.
Pornaisten kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan kunnanhallitus päättää asiakirjoista perittävistä maksuista.
Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kuntien asiakirjoista perimissä maksuissa tulee soveltaa kuntalain säännöksiä ja kustannusvastaavuuden periaatetta. Kustannusvastaavuutta arvioidaan vertaamalla maksutuottojen
ja kokonaiskustannusten suhdetta.
Julkisuuslain mukaan tiedonsaanti on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi
ja jäljennettäväksi, sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin.
Muilta osin kunnan on määriteltävä asiakirjakopioista ja tulosteista perittävät maksut etukäteen ja julkaistava ne myös yleisessä tietoverkossa.
Maksuista päätettäessä on otettava huomioon, etteivät maksut saa vaarantaa julkisuusperiaatteen toteutumista.
Esitys uusiksi asiakirjoista perittäviksi hinnoiksi on esityslistan liitteenä
nro 26.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy asiakirjoista perittävät maksut liitteen 26 mukaisesti ja ne laitetaan myös kunnan internet –sivuille. Maksut tulevat
voimaan 1.7.2007 alkaen.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh.
(019) 529 4521 tai 040 558 2562.
Kunnanhallituksen päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
__________________
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PORNAISTEN KUNTA
ASIAKIRJOJEN JA KOPIOIDEN HINNAT 1.7.2007 ALKAEN
Arvonlisäverollinen toiminta

Hinta €/tuloste

ALV

A4-koko:
- musta-valko
(yhdistykset ja seurat)
- väri
(yhdistykset ja seurat)

0,60 (sis.alv)
0,30
0,80
0,40

0,11
0,06
0,14
0,07

A3-koko:
- musta-valko
(yhdistykset ja seurat)
- väri
(yhdistykset ja seurat)

0,80
0,40
1,00
0,50

0,14
0,07
0,18
0,09

Suurempien kopiointierien hinnoittelusta voidaan sopia tapauskohtaisesti.
Fax-lähetykset kotimaassa:
- ensimmäinen sivu
- seuraavat sivut

1,30 (sis.alv)
0,65

0,23
0,12

Viranomaistoiminta
Pyynnöstä annetut todistukset ja pöytäkirjanotteet

0,50 e/sivu

Tietopalveluna tuotetut ja sähköisessä muodossa lähetetyt tiedot
Työaikaveloitus, mikäli vaatii erityistoimenpiteitä

2,00 e/lähetys
20,00 e/h

Arkistoaineistosta annetut kopiot
Työaikaveloitus
Vähimmäisveloitus, erityistoimenpiteitä vaativasta työstä

0,50 e/sivu
20,00 e/h
10,00 e

Voimassaolevan lainsäädännön mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun:
- asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
- asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
- sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
- asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin

