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§ Seinäjoen koulutuskuntayhtymän asiakirjoista ja tietojen antamisesta 
perittävät maksut 1.1.2022

Kuntalain 14.2 §:n 8 kohdan mukaan yhtymävaltuusto päättää palveluista ja 
muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Kuntalain 109 §:n mukaan yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla 
palveluista perittävät maksut.

1. Tavanomaisen tiedon antaminen

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen 
maksu.

Asiakirjojen kopiointi: 1,00 €/sivu + postiennakkomaksu ilman oikeaksi 
todistamista

Asiakirjojen kopiointi ja oikeaksi todistaminen: 5,00 €/sivu + postiennakkomaksu

Kopio tutkintotodistuksesta (Sedu): 28 €/kpl (aiemmin 25 €/kpl)
kopio todistetaan oikeaksi
kopio otetaan arkistokappaleesta 
maksu kuntayhtymän tilille ennen kuin lähetään.

Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan, kopion tai 
tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat 
ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja 
löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan 
tunnisteen avulla tai sähköisesti ylläpidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.

Tavanomainen tiedon antaminen tehdään kahden viikon sisällä.  

2. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka 
on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan.

Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lähinnä tilanteet, joissa asiakirja-aineisto on 
laaja tai asiakirjan tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista 
enemmän työtä. Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan
erityisiä automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely- ja 
tulostusominaisuuksia. 

Erityistoimenpiteitä vaativa toimeksianto voi olla esimerkiksi arvosanatietojen 
kokoaminen arvosanakirjasta asiakirjamuotoon.
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– normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 30,00 €
– vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 60,00 €
– hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 h) 160,00 €

Hintaan lisätään postiennakkomaksu.

Erityistoimenpiteitä vaativien jäljennösten toimitusaika on enintään yksi kuukausi.

3. Maksua ei peritä

 asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle
tiedoksi, jollei kysymyksessä ole lakiin perustuva lunastuksen periminen

 kuntayhtymän omilta viranomaisilta ja yksiköiltä
 kuntayhtymän jäsenkunnilta
 kuntayhtymän luottamushenkilöltä asiakirjoista, joita hän tehtävässään 

pitää tarpeellisena
 asianomaista koskevasta työ- ja palvelutodistuksesta
 asiakirjasta, joka tarvitaan kuntayhtymän virasta tai työsuhteesta johtuvan 

eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten
 asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kuntayhtymän hallintoon

kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista 
varten

 asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu 
varoja lunastuksen suorittamiseen

 asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta 
 viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä mainituissa 

tapauksissa:
asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti,
asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle 
sähköpostitse
pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisenneuvonta-, 
kuulemis- tai tiedotusvelvoitteenpiiriin

Salassa pidettävään asiakirjaan, joka annetaan asianosaiselle ja joka on 
pidettävä salassa toisen tai yleisen edun vuoksi, on tehtävä merkintä sen 
salassa pitämisestä. Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on
salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu.

Tässä ilmoitetuista hinnoista ei peritä arvonlisäveroa.

Lisätietoja; kuntayhtymän johtaja, rehtori Pasi Artikainen, 040 830 2415, 
pasi.artikainen(a)sedu.fi. 
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Yhtymähallituksen ehdotus:

Yhtymävaltuusto päättää, että

1) Seinäjoen koulutuskuntayhtymän viranomaisten asiakirjoista ja tiedon 
antamisesta peritään maksut esittelytekstissä olevan hinnaston mukaisesti

2) hinnasto tulee voimaan 1.1.2022 ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Yhtymävaltuusto 13.12.2021

Ote pöytäkirjasta

Otteen oikeaksi todistaa
Seinäjoki 14.12.2021 __________________________________

Katajamäki Sari
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