LIEDON KUNTA
Kunnanhallitus 39/22.1.2007

ASIAKIRJA- JA KOPIOTAKSA
1.2.2007

1/4

ASIAKIRJA- JA KOPIOTAKSA
Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan
tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi,
sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu
viranomaisen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvollisuuden piiriin. Poikkeuksellista tiedonhakua
vaativissa tietopyynnöissä voidaan periä tiedon esille hakemisesta aiheutuneita kustannuksia
vastaava maksu, jollei kysymys ole neuvonta-, kuulemis- eikä tiedotusvelvollisuudesta. Kopiosta ja
tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuneiden
kustannusten määrää; koskee soveltuvin osin myös sähköistä palvelua.

ASIAKKAILTA LASKUTETTAVAT PALVELUT:
Arvonlisävero sisältyy hintaan, jos se on mainittu sarakkeessa.
Valokopiot
A4 musta/valko paperikopio
A3 musta/valko paperikopio
A4 musta/valko kalvokopio
A3 musta/valko kalvokopio
A4 värillinen paperikopio
A3 värillinen paperikopio
A4 värillinen kalvokopio

Hinta
1,00 € (1-4 kpl)
1,50 € (1-3 kpl)
1,50 €
2,85 €
2,00 €
3,75 €
2,80 €

Asiakirjan lunastusmaksut

Hinta

alv
24 %
24 %
24 %
24 %
24 %
24 %
24 %

Lisätietoja
seuraavat 0,30 €/kpl
seuraavat 0,55 €/kpl

alv

Lisätietoja
Asiakirjojen lunastusmaksuista
ei peritä arvonlisäveroa

Asiakirjat/kartat
musta/valko– paperikopio

Tulostus sähköisesti/email tai
kirjoittimelle
Esim. karttaote, email-liite,
pöytäkirjanote

ensimmäinen tuloste (A4)
seuraavat tulosteet (A4)
oikeaksi todistettu asiakirja
kirjoittaen valmistettu ote

2,75 €
2,40 €
3,85 €
5,50 €

-

A3 paperituloste
A4 värikopio tai -tuloste
A3 värikopio tai -tuloste
A2 värituloste
A1 värituloste
A0 värituloste

3,75 €
3,75 €
3,95 €
5,50 €
7,40 €
9,25 €

-

A4 ilmakuva

p:\tieto\yhteinen\saannot\taksat\asiakirja- ja kopiotaksa.doc

7,50 €

Esim.
jos 1 sivu 2,75 €+3,85 €
jos 2 sivua 2,75€+2,40€+3,85€

Alv ei peritä, jos asiakirja on
pakollinen eikä sitä saa muualta
(= viranomaistoimintaa)
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kirjoitettaen valmistettava
pöytäkirjanote tai asiakirja, €/sivu

5,50 €

-

todistus etuosto-oikeuden
käyttämättä jättämisestä

27,50 €

-

jälkipanttaussitoumus

27,50 €

-

pyynnöstä annettava todistus

27,50 €
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esim. asuntolainat
esim. perunkirjaa varten

LUNASTUSMAKSUA EI PERITÄ:
1. asianosaiselle annettavasta pöytäkirjanotteesta: ensimmäinen pöytäkirjanote on
maksuton; jos pyytää toisen otteen samasta asiasta, on maksullinen ja alv peritään.
2. kunnan omilta viranomaisilta,
3. asianomaista koskevasta työ- tai palvelutodistuksesta, nimikirjanotteesta tai
palkkatodistuksesta
4. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvan
viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten,
5. asiakirjasta, joka jätetään Liedon kunnan virka-asioissa käsiteltäväksi (hakemusten ja
anomusten liitteeksi tulevat kartta- ja vähäiset asiakirjakopioinnit),
6. luottamushenkilöiltä luottamustyöhönsä tarvitsemista kopioista,
7. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta.
Numeerinen kartta
Vektorikartta, €/ha
Rasterikartta, €/ha

Hinta
5,00 €
1,20 €

alv

Painotuotteet ja
kootut tulosteet
Opaskartta, 2007
Osoitekirja
Kaavoituskatsaus
Asemakaavaraportit
Rakennusjärjestys

Hinta

alv

8,00 €
5,00 €
5,50 €
11,00 €
3,30 €

24 %
24 %
-

Toimitusmaksut

Hinta

alv

Lisätietoja
Asiakirjojen toimitusmaksuista
peritään arvonlisäveroa 23 %.

Asuntolainan vakuutena olevien
velkakirjojen kiinnityksen
hakeminen (panttikirja)

50,50 €
+ alv

24 %

Lisäksi peritään
käräjäoikeuden laskuttamat
kulut
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Lisätietoja

Lisätietoja

Sisältää ajo-ohjeet

LIEDON KUNTA
Kunnanhallitus 39/22.1.2007

ASIAKIRJA- JA KOPIOTAKSA
1.2.2007

3/4

Asiakirjojen luovutus ja kunnan
saatavan valvonta (€/käynti)

25,00 €
+ alv

24 %

Lainan vakuusasiakirjojen
luovutus (esim. osakekirjan /
jälkipantin / panttikirjan
luovutus)

Toimitusmaksu

3,85 €

24 %

Postitus, fax tai e-mail
Postituksesta lisäksi todellinen
postimaksu

Muut maksut

Hinta

alv

Useammasta kuin kahdesta
kiinteistöstä
– kiinteistön omistajatietojen
hakeminen, €/kiinteistö
– pinta-alalaskenta, €/kiinteistö

Kuitenkin siten, että pienin
laskutettava maksu on 2,20 €
0,35 €
0,90 €

Kunnan toimesta suoritettu
kuuleminen poikkeamista tai
suunnittelutarveratkaisua
koskevan hakemuksen johdosta:

Kulloinkin
voimassa
olevan
postimaksukonehinnaston
mukaisen
postimaksu
(saantitod)

Kaavoitustilanteesta annettava
kirjallinen lausunto

55,00 €

Maaseutuasiamiehen keräämä
tieto maksettavista maataloustukipäätöksistä käytetyn tuntimäärän
perusteella

45 €/h

Saantitodistusmaksu
250 g 5,50 €
2000 g 8,50 €

-

-

p:\tieto\yhteinen\saannot\taksat\asiakirja- ja kopiotaksa.doc

Lisätietoja

