F1 Rautavaaran kunta
Hyvaksytty: Kunnanhallitus 12.10.2015
Voimaantulo: 15.11.2015

§ 243

Asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut
kopion tai tiedon antamisesta Rautavaaran kunnan asiakirjoista peritään seuraavat maksut,
jollel toisin ole määrätty. Lisaksi pehtään asiakirjojen kopiomaksua, jollei se sisally muuhun
perittävãän maksuun. Maksuperusteena Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 34.

1 § Poytakirjanote, pyynnostä annettava todistus tal muu viranomaisen asiakirja, kun
pyyntö on yksilöity
5,00 € I ote, todistus, asiakirja
2 § Erityistoimenpiteitä vaativa viranomaisen asiakirjan tal tiedon antaminen, kun
pyydettyä asiakirjaa ei ole yksilöity, tai kun pyyntö muulla tavoin vaatii Iaajaa
selvitystyöta ja tiedonhakua
30€/tunti
Maksu peritàan riippumatta sflta onko tubs asiakkaan pyynnön mukainen.
Tuntimaksun lisaksi peritaän tubosteiden määrän mukainen kopiomaksu.
3

§ Kopiomaksut
A4/A3 tulosteiden osalta kts. voimassaoleva kopiohinnasto (INte)
Suurkuvatubosteet 20 € /kpl

4

§

Lahetysmaksu
Peritaan lahettamisesta kunnalle aiheutuvat kustannukset.

5

§

Maksuftomasti annettavat viranomaisen asiakirjat ja tiedot
Maksuja ei perita seuraavissa tapauksissa:
1) YksibOidysta viranomaisen asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, yksiloity
asiakirja annetaan viranomaisen buena buettavaksi tai jaljennettavaksi, tai kun
yksiboity sähkoinen asiakirja lahetetaan sahkopostitse.
2) Asiakirjan antaminen kuubuu viranomaisen neuvonta, kuulemis- tal
tiedotusvelvoitteen pHrhn, tai kun pyytäjä on Rautavaaran kunnan oma
viranomainen tai vabtion viranomainen joka suorittaa baissa sille saadettya
tehtävàä.
3) Annettaessa tyotä, palkkaa tai elakettä koskevaa todistusta kunnan
pabvebuksessa olevalle henkiboble. Annettaessa ensimmaista kertaa tässä
kohdassa mainittua todistusta kunnan pabveluksessa aiemmin obleelle
henkibolle.
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Rautavaaran kunta
Hallinto-osasto

Rautavaaran kunnan tulostus- ja kopiohinnasto
Voimaantulo 1.3.2017
Mustavalkoinen ja värillinen

1-puoleinen A4

1-10 arkkia

1,00 €/arkki

arkkia

0,60 €Iarkki

11-

2-puoleinen A4

1-5 arkkia
6- arkkia

1,50 €/arkki
0,90 €larkki

1-puoleinen A3

1-10 arkkia
11- arkkia

2,00 €Iarkki
1,20 €Iarkki

2-puoleinen A3

1-5 arkkia
6- arkkia

3,00 €Iarkki
0,90 €Iarkki

5 €/arkki

Laminointimaksu A4/A3

Henkiläkunta:
Mustavalkoinen ja varillinen
1-puoleinen A4

1-10 arkkia
11- arkkia

0,30 €Iarkki

2-puoleinen A4

1-5 arkkia
6- arkkia

0,75 €Iarkki
0,45 €larkki

1-puoleinen A3

1-10 arkkia
11- arkkia

1,00 €Iarkki
0,60 €Iarkki

2-puoleinen A3

1-5 arkkia
6- arkkia

1 ,50 €Jarkki
0,45 @arkki

Rautavaaran kunta
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
Y-tunnus: 0172646-0

Info-ia yhteispalvelu
040 8608 000
ma-pe kIn 8:00 14:00
-

0,50 €/arkki

kirjaamo@rautavaara.fi
etunimLsukunimi@rautavaara.fi
www.rautavaara.fi

