
Iin kunta         Khall 13.6.2022 § 189 

 

Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle lunastusmaksua seuraavien perusteiden 

mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla tavalla annettuja tietoja. 

 
 

Asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut 13.6.2022    
    

Kopio otetaan asiakkaan asiakirjasta  Kopio otetaan Iin kunnan asiakirjasta 

   alv 24 %    alv 0 % 

Kopiomaksut ja tulosteet 

A4, mustavalkoinen  0,50 €    0,35 € 

A4, mustavalkoinen, kaksipuolinen 1,00 €    0,75 € 

A4, värikopio   1,00 €    0,75 € 

A4, värikopio, kaksipuolinen  2,00 €    1,50 € 

A3, mustavalkoinen  1,00 €    0,75 € 

A3, mustavalkoinen, kaksipuolinen 2,00 €    1,50 € 

A3, värikopio   2,00 €    1,50 € 

A3, värikopio, kaksipuolinen  4,00 €    3,00 € 

 

 

Kopiomaksut ja tulosteet yhdistyksille 

A4, mustavalkoinen  0,30 €    0,20 € 

A4, mustavalkoinen, kaksipuolinen 0,60 €    0,45 € 

A3, mustavalkoinen  0,60 €    0,45 € 

A3, mustavalkoinen, kaksipuolinen 1,20 €    0,90 € 

A4, värikopio, yksipuolinen  0,60 €    0,45 € 

A3, värikopio, yksipuolinen  1,20 €    0,90 € 

 

 



Sähköiseen muotoon muutetut (skannatut), sähköisesti lähetetyt asiakirjat 

   2,50 €/sivu    2,00 €/sivu 

 

Kartta- ja piirustuskopiot 

mustavalkoinen 30 cm x 45 cm  2,00 €    / Perusmaksu, pituuden kertautuessa, kertautuu maksu  1,50 € 

mustavalkoinen 60 cm x 45 cm  4,00 €        saman verran, esim. 30 cm x 70 cm maksu on 4,00 € jne. 3,00 € 

mustavalkoinen 90 cm x 65 cm  6,00 €    4,55 € 

mustavalkoinen 120 cm x 65 cm  8,00 €    6,00 € 

värillinen 30 cm x 45 cm  4,00 €    3,00 € 

värillinen 60 cm x 45 cm  8,00 €    6,00 € 

värillinen 90 cm x 65 cm  18,00 €    13,65 € 

värillinen 120 cm x 65 cm  24,00 €    18,20 € 

 

 

Tutkinto- ja koulutodistusjäljennös 10,00 € 

 

Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon haku 

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu,  

joka on porrastettu tiedonhaun vaativuuden mukaan: 

 

- normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h)   25,00 € 

- vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h)   60,00 € 

- erittäin vaativa tiedonhaku (yli 5 h) 150,00 € 

- perusmaksun lisäksi kultakin sivulta     0,50 € 

 

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa 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.   


