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Asiakirjojen ja tiedonhaun palveluhinnasto

Perustelu Lab-ammattikorkeakoulu Oy (LAB) on päättänyt viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 34 §:n perusteella asiakirjojen kopioinnista sekä 
tiedon esille hakemisesta perittävistä maksuista. Maksut perustuvat 
maksuperustelain tarkoittamaan omakustannusarvoon eli kopioinnista ja tiedon 
hakemisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään.

Tämä päätös ei koske oikeaksi todistetun maksullisen tutkintotodistuskopion tai 
opintosuoritusotteen tilaamista.

Kopiopalvelut Paperikopio tavanomaisesta asiakirjasta (kokonaan julkinen asiakirja tai 
asiakirja, josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa)
Oikeaksi todistettavat valokopiot

Minimimaksu 
(sisältää max 30 min. työtä ja 10 kopiosivua) 25,00 €

Tuntiveloitus 40,00 €/h

Mustavalkoinen A4 sivu 0,12 €
Nelivärinen A4 sivu 0,29 €
Mustavalkoinen A3 sivu 0,23 €
Nelivärinen A3 sivu 0,59 €

Vaikeasti kopioitavista tai erityisiä toimenpiteitä esimerkiksi salassa pidettävien 
osien poistamiseksi vaativista asiakirjoista peritään 50 % lisämaksu, josta 
ilmoitetaan asiakkaalle tilauksen yhteydessä. Kopioitavien asiakirjojen 
hakeminen päätearkistosta sisältyy minimimaksuun, jos työmäärä on 
kokonaisuudessaan enintään 30 minuuttia. Ylimenevältä osalta käytetään 
tuntiveloitusta. 

Mikäli kopiot toimitetaan asiakkaalle postitse, asiakas maksaa lisäksi 
postimaksun ja postiennakkomaksun.

Tiedon hakeminen sähköisestä asiakirjasta

Tiedon esille hakemisesta ei pääsääntöisesti peritä maksua, jos:
- asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti; 
- asiakirja annetaan LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa luettavaksi tai 
jäljennettäväksi; tai
- sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.

Edellä mainituissa tapauksissa tiedon esille hakemisesta aiheutuneita 
kustannuksia vastaava maksu peritään kuitenkin silloin, kun on pyydetty 
asiakirjaa, joka ei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 13 §:n 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen 
tämän lain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän 
asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla taikka sähköisesti 
ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla. Maksu peritään myös 
silloin kun tiedon esille hakeminen ja antaminen edellyttävät erityisiä 
toimenpiteitä, kuten sähköisen asiakirjan tulostamisen, salassa pidettävien 
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peittämisen ja peitetyn asiakirjan skannauksen, jotta tieto voidaan sähköisestä 
asiakirjasta toimittaa.

Toimeksiannosta tehtävät tiedonhaut 40,00 €/h

Minimimaksu (sisältää max 20 min. työtä) 25,00 €

Minimimaksu peritään myös silloin, kun etsittäessä ei ole löydetty tietoja. 
Tuntiveloitus on maksuperusteena, kun pyydetyt tiedot toimitetaan 
paperikopioina asiakirjoista. Paperikoipista veloitetaan yllä olevan 
Kopiopalvelun -hinnaston mukainen kopiomaksu.

Hinnat perustuvat valtion maksuperustelakiin (150/1992), lakiin viranomaisen 
toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä Valtionkonttorin määräykseen 
11.1.2011 (592/03/2010).

Ilmoitetut hinnan sisältävät arvonlisäveron.

Tämän hinnaston mukaisten töiden toimitusaika on kaksi (2) viikkoa. Suuret 
tilaukset sovitaan erikseen.

Ulkomaille lähetettävistä toimituksista peritään jäljennemaksun ja postimaksun 
lisäksi pankkipalvelumaksut.

Päätös Päätän asiakirjojen ja tiedonhaun palveluhinnastosta esityksen mukaisesti. 
Hinnasto astuu voimaan 1.10.2021

Lisätietojen antaja ja 
yhteystiedot

Lakimies Anne Himanka, anne.himanka@lut.fi

Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Turo Kilpeläinen
Toimitusjohtaja

Jakelu Asiakirjapalvelut

Tiedoksi LAB-intra, LAB-verkkosivut
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