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ASIAKIRJOJEN ANTAMINEN, NIISTÄ PERITTÄVÄT LUNASTUKSET JA NIIDEN
ANTAMISESTA PERITTÄVÄT MAKSUT
Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 020 638 2005:
Julkisuuslain ja kuntalain muutokset tulivat voimaan 1.10.2005.
Kunnallishallintoa koskevat lähinnä säännökset asiakirjan antamista koskevan
päätösvallan siirrosta ja asiakirjoista perittävistä maksuista. Julkisuuslain 14 §:n
muutos merkitsee, että valtuusto voi kunnan hallintosäännöllä tai muulla
johtosäännöllä antaa kunnan toimielimelle oikeuden siirtää päättämässään
laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
Julkisuuslain 34 §:n mukaan tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun
asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona
luettevaksi tai jäljennettäväksi, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään
sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-,
kuulemis- ja tiedotusvelvollisuuden piiriin. Poikkeuksellista tiedonhakua
vaativissa tietopyynnöissä voidaan periä tiedon esille hakemisesta aiheutuneita
kustannuksia vastaava maksu, jollei kysymys ole neuvonta-, kuulemis- eikä
tiedotusvelvollisuudesta. Kopiosta ja tulosteista voidaan periä maksu, joka vastaa
tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää.
Jämsän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2008 hyväksynyt kaupungin
hallintosäännön, joissa on huomioitu julkisuuslain muutokset.
46 § Asiakirjojen antamisesta päättäminen
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslain) 4 ja 14.1 §:ssä
tarkoitettu kunnallinen toimielin voi siirtää toimialaansa kuuluvan asiakirjan
antamista koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
47 § Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät
maksut
Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta
tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta
tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa tiedonhaun
vaativuuden mukaan.
Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.
Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain
mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä
vaativa tieto asia kirjasta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisen
luona luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se sähköpostin
välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna peritään vain kiinteä
perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettuna.
Kaupunginhallitus päättää tarkemmin julkisuuslain piiriin kuuluvien maksujen
perusteista ja euromääristä.
Kaupunginhallituksen tulee päättää tavanomaisesta tiedon antamisesta
pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävän sivukohtaisen
maksun määrän. Lisäksi kaupunginhallituksen tulee päättää erityistoimenpiteitä
vaativan tiedon antamisen maksuista.

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 yllä pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla.
Erityistoimenpiteitä vaativia ovat lähinnä tilanteet, joissa asiakirjan esille haku
ei ole mahdollinen edellä kuvatuilla tavanomaisilla keinoilla. Jos pyydetty
asiakirja -aineisto on laaja tai – pyydettyjen asiakirjojen määrästä riippumatta –
siinä on paljon asiakirjan eri osissa salassa pidettävää tietoa, asiakirjan
tuottaminen annettavaan muotoon voi vaatia tavanomaista enemmän työtä.
Erityistoimenpiteitä vaativia olisivat lisäksi tilanteet, joissa tarvitaan erityisiä
automaattisen tietojenkäsittelyn haku-, seulonta-, yhdistely- ja
tulostusominaisuuksia.
Erityistoimenpiteitä vaativasta tiedon antamisesta aiheutuva perusmaksu
määrättäisiin porrastetusti sen mukaan kuinka paljon työaikaa tiedonhakuun,
käsittelyyn ja salassa pidettävien tietojen poistamiseen kuluu. Työajan perusteella
määriteltyjä tiedonhaun vaativuusluokkia voisi olla 2–3, joille määriteltäisiin
kiinteät hinnat.
Kiireellisenä hakuna pidettäisiin alle kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon
toimittamista. Perusmaksun korottamisen määräämisessä tulisi kuitenkin
noudattaa kunnan ao. työyksikön työtilanteeseen liittyvää harkintaa.
Perusmaksun lisäksi määrättävä sivukohtainen maksu olisi korvausta asiakirjan,
kopion tai tulosteen kopiointi- ja postituskustannuksista.
Porrastettua kiinteää maksua sovellettaisiin myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä
vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja
annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään
sähköpostin välityksellä. Erityistoimenpiteitä edellytetään tässä tilanteessa sen
vuoksi, ettei asiakirja ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen julkisuuslain
mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä. Perusmaksun lisäksi ei peritä
sivukohtaista maksua eikä perusmaksua koroteta kiireellisen haun perusteella.
Ehdotus
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja talousjohtaja
voivat käyttää kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvaa asiakirjan antamista
koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaa.
Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat perusteet:
Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta
tulosteesta peritään sivukohta isena maksuna 50 senttiä per sivu.
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai muusta
tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu tiedonhaun
vaativuuden mukaan:
- normaali tiedonhaku (työaika alle 2 h) 35 euroa
- vaativa tiedonhaku (työaika 2-5 h) 65 euroa
- hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä yli 5 h) 110 euroa

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 50 senttiä.
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.
Kaupunginhallitus päättää, että viranhaltijoiden valtuudet sekä lunastus- ja
maksuperusteet tulevat voimaan 1.3.2009.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

