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Kuntayhtymän asiakirjoista perittävät lunastukset ja maksut 

 
Tämän ohjeen maksut käsitellään arvonlisäverottomana viranomaistoimintana. 
 
Todistusjäljennösten tilaaminen hoidetaan Koulutuskeskus Salpauksen 
verkkokauppatilauksena. Asiakirjan pyytäjälle tulee etukäteen ilmoittaa, mikäli 
asiakirja on maksullinen ja arvio maksun suuruudesta. 
 
 

1 § Kuntayhtymän asiakirjoista perittävät maksut perustuvat kuntalakiin ja perusteet 
on vahvistettu kuntayhtymän hallintosäännössä. 
 
 

2 §  Maksua ei kuitenkaan peritä (JulkL 34 §):  
1) pöytäkirjanotteesta, joka annetaan asianosaiselle, 
2) kuntayhtymän omilta viranomaisilta, 
3) asianosaista koskevasta työ- tai palvelutodistuksesta, 
4) asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kuntayhtymän hallintoon 

kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten, 
5) asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu 

varoja lunastuksen suorittamiseen, 
6) asiakirjasta, joka tarvitaan kuntayhtymän virasta tai työsuhteesta johtuvan 

eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten, eikä 
7) asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta. 
 
Tiedon saanti asiakirjoista on myös maksutonta (JulkL 34 §), kun 
 asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, 
 asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, 
 sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse, 
 asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai 

tiedotusvelvollisuuden piiriin. 
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3 § Asiakirjat, joista peritään maksu:  

 
Hallinnolliset asiakirjat 
 oikeaksi todistettu pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös 2,00 euroa/sivu 
 
 
Todistukset ja opintosuoritusotteet 
Kuntayhtymän päätearkistosta luovutettu  
 
 todistus- tai opintosuoritusotekopio 20,00 euroa, 

oikeaksi todistettuna 25,00 euroa 
 
 useamman eri tutkinnon todistus- tai opintosuoritusotekopio 30,00 euroa, 

oikeaksi todistettuna 35,00 euroa. 
 
Mikäli todistuskopiota tai opintosuoritusotetta pyytävä opiskelija on läsnä 
olevana opiskelijana Koulutuskeskus Salpauksessa, ei kopiosta peritä maksua. 
 
 
Asiakirjojen kopiointimaksut 
 kopiosta ja tulosteesta peritään 1,00 euroa/sivu. 
 jos asiakirjat todistetaan oikeaksi, veloitetaan 2,00 euroa/sivu. 
 
Kopioinnissa noudatetaan Kopioston kopiointilupien suositussopimusta. 
 
Maksujen tilittämisessä ja mahdollisessa palauttamisessa on noudatettava 
taloushallinnon antamia ohjeita. 
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