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242/1.00/2009
Kaupunginhallitus 09.11.2009 § 275
Kaupungin hallintosäännön 28 §:ssä määritellään asiakirjoista perittävien lunastusten sekä niiden antamisesta perittävien maksujen perusteet.
Kaupunginhallitus on vahvistanut 23.4.2007 § 95 maksujen tarkemmat perusteet ja euromäärät seuraavasti:
1.

tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu
0,10 €

2.

erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta,
kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu:
- normaali tiedonhaku, työaika alle 2 h, 20 €
- vaativa tiedonhaku, työaika 2 - 5 h, 80 €
- hyvin vaativa tiedonhaku, työaika yli 5 h, 130 €
Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,10 €.
Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu korotetaan kaksinkertaiseksi.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan
myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen
asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään
sähköpostin välityksellä.
Määräykset tulivat voimaan 1.5.2007 lukien.
Asiakirjojen lunastuksesta ja antamisesta perittäviä maksuja on tullut
tarpeen tarkistaa joiltakin osin.
Kaupunginsihteeri ehdottaa, että asiakirjoista perittävien lunastusten
ja asiakirjojen lähettämisestä kannettavien maksujen taksat vahvistetaan 1.12.2009 lukien seuraavasti:
1.

Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu
- ensimmäiseltä sivulta 5,00 €
- kultakin seuraavalta sivulta 1,00 €
Pyynnöstä annettava todistus 5,00 €
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Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta,
kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu:
- normaali tiedonhaku, työaika alle 2 h, 20 €
- vaativa tiedonhaku, työaika 2 - 5 h, 80 €
- hyvin vaativa tiedonhaku, työaika yli 5 h, 130 €
Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,50 €.
Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu korotetaan kaksinkertaiseksi.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan
myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamiseen
asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään
sähköpostin välityksellä.
Kun asiakirja lähetetään tai palautetaan, peritään jokaisesta lähetyksestä postimaksu postimaksutaksan mukaan ja lisäksi lähetysmaksua 2,50 euroa.
Posti- ja lähetysmaksua ei kuitenkaan peritä, mikäli asiakirjasta ei
peritä lunastusta.
Maksulliset asiakirjat lähetetään pääsääntöisesti postiennakkona.
KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginsihteerin ehdotuksen.
KAUPUNGINHALLITUS: Hyväksyttiin.

