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KAINUUN LIITON VIRANOMAISTEN TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT 
LUNASTUKSET JA ASIAKIRJOJEN LÄHETTÄMISESTÄ KANNETTAVAT MAKSUT 
 
 
Hyväksytty maakuntahallituksessa 22.9.2014 § 106 
 
  

1 § Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta, kun asiakirjasta anne-

taan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona lu-

ettavaksi tai jäljennettäväksi, sähköisesti talletettu asiakirja lähete-

tään sähköpostitse ja kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomai-

sen neuvonta-, kuulemis- ja tiedotusvelvollisuuden piiriin. 

 

2 § Kainuun liiton viranomaisten asiakirjoista, joiden lunastuksen pe-

rimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään liitolle lunas-

tusta ja maksuja seuraavien perusteiden mukaan. 

 

3 § Pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös 

 - ensimmäiseltä sivulta  4,00 € 

 - kultakin seuraavalta sivulta 0,30 € 

 

 Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy jäljennöksen 

oikeaksi todistaminen. 

 

4 § Lunastusta ei kuitenkaan peritä 

 

1) pöytäkirjanotteesta, joka annetaan asianomaiselle, 

2) liiton omilta ja Kainuun kuntien viranomaisilta, 

3) asianomaista koskevasta työ- tai palvelutodistuksesta 

4) asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle Kainuun lii-

ton hallintoon kohdistuvan viranomaiselle säädetyn valvonta-

tehtävän suorittamista varten, 

5) asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, 

jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen, 
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6) asiakirjasta, joka tarvitaan liiton virasta tai työsuhteesta johtu-

van eläkkeen tai muun etuuden hakemista varten, eikä 

7) asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä 

lunastusta.  

 

5 § Tarkoitusta varten erikseen valmistettavasta A4-kokoa suurem-

masta toimitusasiakirjasta, samoin kuin kartan ja rakennus- ym. 

piirustuksen tai sen jäljennöksen valmistamisesta peritään lunas-

tuksena todelliset valmistuskustannukset. 

 

6 § Kunkin toimituskirjan ensimmäiselle sivulle on kirjoitettava sen 

nimi, jolle toimituskirja kirjoitetaan, sekä lunastuksen määrä tai et-

tä asiakirja on annettu lunastuksetta. 

 

 Jos asiakirjaan kirjoitetaan todistus, josta on suoritettava lunastus, 

on tämä merkittävä todistukseen.  

 

7 § Asiakirjoja postitse lähetettäessä peritään jokaiselta lähetykseltä 

postimaksun lisäksi 3,50 euron suuruinen lähetysmaksu lukuun 

ottamatta 3 §:ssä lueteltuja tapauksia.  

- Asiakirjojen lähettäminen telefaxilla, 

ensimmäinen sivu   3,00 € 

- kultakin seuraavalta sivulta  0,90 € 

 

Lisäksi peritään 3,50 euron lähetysmaksu.  

 

8 § Kannettujen lunastus- ja lähetysmaksujen tilittämisessä on nouda-

tettava taloussäännön määräyksiä.  

 

9 § Maakuntajohtaja antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet lunastuksen 

ja lähetysmaksun perimisessä noudatettavasta menettelystä.  

 ________ 


