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Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus
Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperuste-
lain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994.

1 §

Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kansallisarkiston hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö Kansallisarkiston ti-
loissa sekä yleisten tietoverkkojen välityksellä saataville saatetun aineiston ja hakemisto-
jen käyttö on maksutonta.

Maksutonta on myös valtioneuvoston muiden ministeriöiden kuin ulkoministeriön sekä
oikeuskanslerinviraston aineistojen säilyttäminen Kansallisarkiston väliarkistossa.

2 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudel-
lisia suoritteita, joista Kansallisarkisto perii omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) Kansallisarkiston antamat ja välittämät kaukolainat, joista peritään lähetyskustan-
nusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu;

2) Kansallisarkiston asiakirjojen sekä Kansallisarkistossa säilytettävien muiden arkis-
tojen asiakirjojen oikeaksi todistettavat jäljennökset ja näiden asiakirjojen perusteella laa-
dittavat todistukset ja otteet, jollei niitä ole muualla säädetty maksuttomiksi.

Tässä pykälässä tarkoitetuista muista kuin 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista suorit-
teista peritään liitteen mukaiset kiinteät maksut.

3 §

Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta Kansal-
lisarkisto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin 4 §:ssä tarkoitetut jäljennökset ja tulosteet sekä niiden lähettäminen;
2) koulutus- ja konsulttipalvelut;
3) selvitykset ja tutkimukset, ellei niiden maksuista ole erikseen muuta säädetty tai

määrätty;
4) toimi- ja arkistotilojen käyttö ja vuokraaminen;
5) arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille ja analogisiin aineistoihin liittyvä tieto-

palvelu, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimin-
taansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle;
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6) viranomaisten aineistojen sähköinen säilyttäminen sekä tietopalvelu, kun aineisto ei
ole arkistointivaiheessa tai tietopalvelu liittyy viranomaisten tehtävien hoitoon;

7) muut tilauksesta tuotettavat tai yksittäiselle asiakkaalle luovutettavat suoritteet.

4 §

Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta
jäljennöksenä tai tulosteina päättää Kansallisarkisto noudattaen, mitä mainitussa pykäläs-
sä säädetään.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2020.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2019

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko

Ylitarkastaja Anne Luoto-Halvari
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Liite
MAKSUTAULUKKO

Kansallisarkiston kiinteämaksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Julkisoikeudelliset selvitykset ja jäljenteet

1. Todistus 30,00 €

Asiakirjojen perusteella laaditun todistuksen, kuten esimerkiksi sukuselvityksen, 
tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella.

2. Oikeaksi todistettavat jäljenteet

Ensimmäinen sivu 20,00 €

kultakin seuraavalta sivulta 3,00 €

3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote 
asiakirjoista

Sivulta 32,00 €

Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan 
kaksinkertainen maksu.

4. Muut maksut

Laskutuslisä laskutettaessa. 5,00 €

Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot peritään erikseen asiakkaalta.

Kaukolainat

1. Mikrofilmit

Lainaerältä kotimaassa, lainaerä voi sisältää enintään 5 mikrofilmirullaa 
tai 500 mikrofilmikorttia.

18,00 €

Lainaerältä, joka sisältää sekä mikrofilmirullia että mikrofilmikortteja 
(enintään 5 rullaa ja 500 korttia).

28,00 €
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Lainaerältä ulkomaille (kerralla enintään 4 rullaa tai 300 korttia). 28,00 €

2. Asiakirjat postin kautta (arkistokotelot, sidokset, aktit)

Lähetyserät pakataan enintään 15 kg:n paketteihin

Paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta. 20,00 €

Paketilta (enintään 15 kg), kaksi suuntaa. 30,00 €

3. Asiakirjat rahtilähetyksenä

Kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.

4. Muut maksut

Toimitusmaksu laskutettaessa jokaisesta laskutuserästä. 11,50 €
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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