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Asiakirjojen maksuperusteet 1.1.2021 alkaen 
 
Päätän, että siltä osin kuin kunnan viranomaisten asiakirjojen maksuperusteista ei ole erikseen määrätty, Vihdin kunnan 
asiakirjojen maksuperusteet ovat seuraavat: 
 
 

1. Tavanomaisen tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävän sivukohtainen 
hinta 

 
- asiakirjassa, jossa A4 –kokoisia sivuja on vähintään 20, sivukohtainen hinta on 1,00 euroa 

 
- asiakirjassa, jossa A3 –kokoisia sivuja on vähintään 10, sivukohtainen hinta on 2,00 euroa 

 
- kaksipuolisesta asiakirjasta peritään kahden sivun maksu 

 
Edellä mainittuun perustuen pienin laskutettava summa asiakirjojen luovutuksesta on 20,00 euroa. Sitä 
pienemmät luovutukset ovat maksuttomia. 

 
 

2. Tilauksesta tehtävistä tutkimuksista, selvityksistä, tiedonhakemisesta ja tietojen luovutuksesta peritään 50,00 
euroa/henkilötyötunti sekä toimeksiannosta aiheutuvat muut välittömät kustannukset. 

 
Tätä kohtaa noudatetaan tilanteissa, joissa asiakirjan esille haku ja luovutus ei ole mahdollinen tavanomaisilla 
keinoilla. 

 
 

3. Postitse lähetettäessä hintoihin lisätään: 
 

- postiennakkomaksu tai muu erityislähetyksen (mm. kirjattu kirje, vakuutettu lähetys, paketti) 
postimaksu postin taksan mukaan sekä toimenpiteen edellyttämän työpanoksen korvauksena 10,00 
euroa; 

 
- postimaksu lähetyksen painon mukaan, sekä toimenpiteen edellyttämän työpanoksen korvauksena 

10,00 euroa. 
 

4. Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta kun 
 

- asiakirjasta annetaan tieto suullisesti lukuun ottamatta kohdassa 2 mainitun tiedon antamista;  
 
- asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi lukuun ottamatta kohdassa 2 

mainitun tiedon antamista; 
 
- sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään sähköpostitse tai muulla sähköisellä tavalla lukuun 

ottamatta kohdassa 2 mainitun tiedon antamista; 
 
- asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis-, tai tiedotusvelvollisuuden taikka 

päätöksen tiedoksiannon piiriin; 
 

- tulosteita tai kopioita annetaan veteraani- ja sotainvalidijärjestöille sekä kunnan vanhusneuvoston ja 
vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toimintaan liittyen edellä mainittujen neuvostojen ja 
nuorisovaltuuston toimintaan osallistuville järjestöille. 

 
 

5. Nämä maksuperusteet eivät sisällä arvonlisäveroa. Näiden maksuperusteiden mukaiset korvaukset laskutetaan 
arvonlisäverottomana.  
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Soveltamisohjeet: 
 
Näitä yleisiä asiakirjojen maksuperusteita sovelletaan ellei muualla ole toisin määrätty. Jos esimerkiksi kunnan muissa 
maksuperusteissa on näitä koskevia määräyksiä, ne syrjäyttävät nämä yleiset perusteet. Tällaisia muita maksuperusteita 
ovat mm. kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden maksut, rakennusvalvonnan palvelutaksa ja kirjaston asiakkailtaan 
perimät maksut. 
 
Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on haettavissa ja 
luovutettavissa vaivatta niin, että toimenpide vaatii enintään 0,5 henkilötyötunnin työpanoksen. 
 
Maksuperusteiden kohdassa 2 mainittuja maksuja peritään tilanteissa, joissa asiakirjan esille haku ei ole mahdollinen 
tavanomaisilla keinoilla. 
 
Muista näiden maksuperusteiden soveltamisohjeista päättää Vihdin kunnan hallintojohtaja. 


