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Turun yliopiston asiakiriakop¡oiden palveluhinnasto

Säädösperusta: Asiakirjakopioista perittävät maksut perustuvat lakiin viranomaisen
toiminnan julkisuudesta (Jutkl 19991621 ) 34S:n.

Voimassaoloaika: 16.10.2018 - toistaiseksí

1. Asiakirjapyynnöt, joista ei peritä maksua

Viranomaisten toimínnan julkísuudesta annetun lain (621/1999) 34 $:n mukaan asiakirjan
antamisesta kyseisen lain 9 $:n (yleinen tiedonsaantioikeus)ja 119:n (asianosaisen
tiedonsaantioikeus) nojalla ei peritä maksua, kun:

1 ) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;
2) asiakirja annetaan viranom aisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi;
3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse;
4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaisetle sähköpostítse;
5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai
tiedotusvelvoitteen piiriin.

2. Tiedon esille hakemisesta perittävä maksu

Kohdan 1 alakohdissa 1-4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tiedon esille hakemisesta
aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu voidaan periä kuitenkin silloin, kun on
pyydetty asiakirjaa, joka ei 13 $:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ole yksilöitävissä ja
löydettävissä viranomaisen tämän lain mukaisestipitämästä asiakirjarekisteristä siinä
käytettävän asiaklrjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla taikka sähköisesti
ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoim intojen avulla.

Asiakirjan esille hakemísesta veloitetaan käytetyn työajan mukaan

r jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta 20,00 euroa

3. Tavanomaiset asiakirjapyynnöt

Tavanomaisena asiakirjapyyntönä pidetään sellaisen asiakirjan antamista, joka on
kokonaan julkinen taijosta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Tällöin
peritåän ainoastaan kopioinnista syntyneet kustannukset:

Paperikopio tai tiedosto asiakirjasta (kopiokone tai monitoimilaite)
tulostuskokoa A4-43

r A4 0,40 euroa/sivu
¡ A3 0,60 euroa/sivu
r sidottu asiakirja 1,30 euroa/sivu
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Paperikopio tai tiedosto sidotusta asiakirjasta, kartasta, piirustuksesta tai valokuvasta
kuvausmenetelmällä {dígitaalikamera) tulostuskokoa A4 - 43, alkuperäisen koko max. A2

¡ A4 2,50 euroa/sivu
r A3 2,75 euroa/sivu

4. Erityisiä toimenpiteitä vaativat asiakirjapyyn nöt

Erityisiä toimenpiteitä vaativia ovat tilanteet, joíssa asíakírjan esille haku ja salassa
pidettävien tietojen poistaminen vaatii tavanomaista enemmän työtä.

r maksu kopiosta

o A4 0,40 euroa/sívu
o A3 0,60 euroa/sivu

Lisäksi veloitetaan tiedonhauista ja salassa pidettävien tietojen poistamisesta siihen
käytetyn työajan mukaan

r jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta 20,00 euroa

5. Tutkintotodistukset

¡ virallinen kopio tutkintotodistuksesta 5 euroa/todistus

Postikulut ja arvonlisävero

Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlísäveroa.

Lähetettäessä asiakirjoja ja kopioita postitse perítään lisäksi todelliset postituskulut.

Muutoksenhaku

Maksuvelvollinen, joka katsoo, että tämän hinnaston mukaisesta suoritteesta perittävän
maksun määräämisessä on lapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua Turun yliopistolta
kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä.
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