Dnro 2/200/2013
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN MUIDEN MAKSULLISTEN SUORITTEIDEN
MAKSUT
Ministeriön yhteisten suoritteiden hinnat ovat 1.5.2013 lukien seuraavat:
1

TAVANOMAISET JA ERITYISIÄ TOIMIA VAATIVAT ASIAKIRJAPYYNNÖT

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki 621/1999, muut. 495/2005) 34 §:n
mukaan asiakirjan antamisesta lain 9 §:n (julkinen asiakirja) tai 11 §:n (asianosaisjulkisuus) nojalla ei peritä
maksua, kun:
1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;
2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi;
3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse;
4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse;
5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.
Tavanomaisena asiakirjapyyntönä pidetään sellaisen asiakirjan antamista, joka on kokonaan julkinen tai
josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Jos tieto annetaan kopiona tai tulosteena, peritään
omakustannusarvon mukaiset kopiointi- tai tulostuskulut. Kun kyse on tavanomaisesta asiakirjapyynnöstä,
tiedon esille hakemisesta ja salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuneita kustannuksia ei peritä.
Erityisiä toimia vaativat asiakirjapyynnöt. Jos tieto annetaan kopiona tai tulosteena, peritään
omakustannusarvon mukaiset kopiointi- tai tulostuskulut. Tiedon esille hakemisesta ja asiakirjan salassa
pidettävien osien poistamisesta aiheutuneet kustannukset peritään julkisuuslain 34 §:n mukaan asiakirjan
antamisesta lain 9 §:n (julkinen asiakirja) tai 11 §:n (asianosaisjulkisuus) nojalla seuraavasti:
1) Tiedon esille hakemisesta aiheutuneet kustannukset peritään silloin, kun on pyydetty asiakirjaa, joka ei
ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän
asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen
hakutoimintojen avulla.
2) Asiakirjan salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuneet kustannukset peritään silloin, kun salassa
pidettävät osat eivät ole vaivattava poistettavissa.
Alle puoli tuntia kestävästä työstä ei peritä korvausta.
Paperikopio A4,
- oikeaksi todistamaton
- oikeaksi todistettu
Tiedon esille hakeminen ja/tai
salaisten osien poistamien
Käsittelymaksu

Veroton hinta

ALV 24 %

Verollinen hinta

0,45 €/sivu
5 € + 0,45 €/sivu

-

-

42 €/tunti
5,00 €

10,08 €/tunti
1,20 €

52,08 €/tunti
6,20 €

Maksullisten suoritteiden lähettämisestä postitse peritään lisäksi kulloinkin voimassaolevien postimaksujen
ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.
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2

LIIKETALOUDELLISESTI HINNOITELLUT SUORITTEET

Paperikopio A4,*
- oikeaksi todistamaton
- oikeaksi todistettu
Liiketaloudellisen suoritteen
työtunti yhteiskustannuslisineen
Käsittelymaksu

Veroton hinta

ALV 24 %

Verollinen hinta

1 €/sivu
10 € + 1 €/sivu

0,24 €/sivu
2,40 € + 0,24 €/sivu

1,24 €/sivu
12,40 € + 1,24 €/sivu

66 €/tunti
11 €

15,84 €/tunti
2,64 €

81,84 €/tunti
13,64 €

* Muu kuin julkisuuslain 9 tai 11 §:ään perustuva tiedon antaminen tulosteena tai kopiona.
Maksullisten suoritteiden lähettämisestä postitse peritään lisäksi kulloinkin voimassaolevien postimaksujen
ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.
Muut opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n 1 momentissa
tarkoitetut suoritteet hinnoitellaan tilauskohtaisesti liiketaloudellisin perustein.
3

MUUTOKSENHAKU

1) Tämän hinnaston 1 kohta
Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti
viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän
voi vaatia maksun oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään tekemällä valitus hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle
hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.
Asiakirjaan liitetään oikaisuvaatimusosoitus Dnro 11/091/2012.
2) Tämän hinnaston 2 kohdassa tarkoitettuja suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana
käräjäoikeudessa.
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