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Asiakirjoista perittävät maksut

Asiakirjoista perittävistä maksuista on päättänyt Salon kaupunginhallitus 9.12.2019 § 480.

1. Tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena peritään sivukohtainen maksu, joka on:
· asiakirjan (A4) ensimmäiseltä sivulta 4 € ja seuraavilta sivuilta 1 €.
· asiakirjan (A3) ensimmäiseltä sivulta 5 € ja seuraavilta sivuilta 2 €.

2. Jos tiedon antaminen tapahtuu tallentamalla tieto sähköiselle tai muulle
tallennusvälineelle, veloitetaan tallennusvälineelle tallentamisesta aiheutuvat
kustannukset.

3. Vaativasta tiedonhausta peritään perusmaksu, joka on 60 € jokaiselta alkavalta tunnilta
10 tuntiin asti, jonka jälkeen 30 € jokaiselta alkavalta tunnilta. Lisäksi peritään tiedon
antamisesta kopioina tai tulosteina edellä mainitut sivukohtaiset maksut.

4. Lähetettäessä asiakirjoja ja kopioita postitse peritään lisäksi todelliset postituskulut.
5. Laskutettaessa kustannuksiin lisätään laskutuslisä.
6. Tässä taksassa ilmoitetuista hinnoista ei peritä viranomaissuoritteina arvonlisäveroa.

Julkisuuslain 34 §:n mukaisesti asiakirjan antamisesta ei peritä maksua silloin kun:
· asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti.
· asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi.
· julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.
· sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse.
· pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai

tiedotusvelvoitteen piiriin.

Edellä kuvatuissa julkisuuslain 34 §:n mukaisissa tapauksissakin tiedon esille hakemisesta
aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu peritään silloin, kun on pyydetty asiakirjaa, joka
ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain mukaisesti pitämästä
asiakirjarekisteristä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla
taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla, eli kun on kyse
vaativasta tiedonhausta.

Julkisuuslain mukaan tavanomaisena tietojen antamisena, josta ei peritä erillistä maksua,
pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai
josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirja on oltava myös
yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan
tunnisteen avulla tai sähköisesti ylläpidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.


