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MAKSUJEN PERUSTEET JA EUROMÄÄRÄT 

Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle 

maksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla 

vastaavalla tavalla annettuja tietoja. 

Tavanomainen tietojen antaminen (sis alv 24 %) 

Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan antamista, joka on kokonaan julkinen tai 

josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa. Asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja 

löydettävissä käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti pidetyn 

rekisterin haun toimintojen avulla. 

- pöytäkirjanote ja asiakirjan jäljennös: 1. sivulta 5 euroa + 1 euroa/lisäsivut 

- pyynnöstä annettava todistus: etuosto-oikeustodistus 30 euroa, muut 10 e 

- painetut ja monistetut taksat ja säännöt 7 euroa 

- toimintasuunnitelma, -kertomus, osavuosiraportti yms. 20 euroa/kpl 

Perusteet koskevat myös sähköisesti annettavia tietoja.  

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen (sis alv 24 %) 

Asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta perittävä maksu on porrastettu tiedonhakuun käytetyn ajan 

mukaan siten, että: 

- normaali tiedonhaku 15 euroa (työaika alle 2 t) 

- vaativa tiedonhaku 40 euroa (työaika 2 – 5 t) 

- hyvin vaativa tiedonhaku 90 euroa (työaika yli 5 t) 

Perusmaksun lisäksi peritään kopiomaksu (0,20 e/sivu). Lähetettäessä asiakirjoja  ja kopioita postitse 

peritään lisäksi todelliset postituskulut. Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, maksua voidaan korottaa  

kaksinkertaiseksi. Kiireellisenä hakuna pidetään alle kahden työpäivän sisällä tapahtuvaa tiedon 

toimittamista, kuitenkin niin, että korottamisen määräämisessä noudatetaan ao. työyksikön työtilanteeseen 

liittyvää harkintaa. 

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös tiedonhaun erityistoimenpiteitä 

vaativan tiedon antamiseen asiakirjasta suullisesti sekä siihen, kun asiakirja annetaan viranomaisen luona 

luettavaksi tai jäljennettäväksi ja kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä. 

Kopiointimaksut ja muut (sis alv 24 %) 

- valokopiot A3 musta-valkokopio  0,60 e/kpl 

- valokopiot A3 värikopio  1,20 e/kpl 

- valokopiot A4 musta-valkokopio  0,20 e/kpl 

- valokopiot A4 värikopio  0,40 e/kpl 

 

- faksi 2 e/sivu (kotimaahan)  

- faksi 3 e/sivu (ulkomaille) 

- laminointi 1,35 e/A4  

- laminointi 2,70 e/A3  

Kun asiakirjoja lähetetään tai palautetaan asiakirjojen lähettämisestä annetussa laissa ja asetuksessa 

säädetyllä tavalla, peritään jokaisesta lähetyksestä postimaksu postimaksutaksan mukaisesti sekä lisäksi 

lähetysmaksua 5 euroa. 



Kirjat (sis alv 10 %) 

- Historia I  20,00 e 

- Historia II  20,00 e 

- Ruukin pitäjäkirja  20,00 e 

- Ruukki-kuvakirja  20,00 e 

- Runokirja  20,00 e 

- Voisilmä  10,00 e 

- Siikajoki virtaa  25,00 e 

- Siikajoen veteraanimatrikkeli 20,00 e 

- Ruokaa perinteitä kunnioittaen 2,00 e 

- Siikajokilaakson laulukirja  8,00 e 

- Siikajokivarren elämää  25,00 e 

- Siikajokilaakson historia I  20,00 e 

- Kun isänmaa kutsui 1918, 1939 – 1945, II osa: Muistelmia 20,00 e  

CD-levyt (sis alv 24 %) 

- Raimo Laukan levy 15,00 e 

- Joulu loisteesi luo 15,00 e 

Kuntatiedote 

- kuntatiedote on julkinen tiedote, joten siihen ei voida myydä mainoksia / ilmoituksia 

Maksuttomat asiakirjat, todistukset ja tiedot 

Maksua ei peritä seuraavissa tapauksissa (Huom! Katso lisäksi ohje: Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon 

antaminen) 

- asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti 

- asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi 

- julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse 

- sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse 

- pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen 

piiriin 

- pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi 

- kunnan omilta viranomaisilta ja laitoksilta 

- asiakirjasta, joka lain mukaan annetaan valtion viranomaiselle 

- oman kunnan palveluksessa olevan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä työtodistuksesta (1 kpl), 

palkkatodistuksesta 

- oman kunnan luottamushenkilöiltä asiakirjojen kopioista, jotka luottamushenkilö tarvitsee 

yksinomaan luottamustehtävänsä hoitamiseen 

- luottamuselimen kokoonpanoa koskevien yhteystietojen antamisesta, mikäli kysymyksessä on 

yksilöity pyyntö asiakirjasta, jota tarvitaan virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun 

hakemista varten 

Ateriamaksut (sis alv 14 %) 

- henkilökunta/koulut   4,87 e (myös työssäoppijat) 

- henkilökunta/Mäkelänrinne   5,30 e 

- henkilökunta/ylijäämäruoka    3,80 e 

- eläkeläinen/koulut   4,90 e 

- eläkeläinen/Mäkelänrinne  4,90 e 



- eläkel./ Mäkelänrinne/aamiainen    3,50 e 

- vierasateria/Mäkelänrinne   7,20 e 

- ulkopuoliset/päiväkoti   4,87 e 

- ulkopuoliset/koulu   4,87 e 

Kuntosalimaksut ja liikuntasalimaksut (sis alv 10 %) 

- kausikortti/eläkeläiset  12,00 e 

- kk-kortti/eläkeläiset   3,00 e 

- kertakortti/eläkeläiset  1,00 e 

- kausikortti/muut   25,00 e 

- kk-kortti/muut   7,00 e 

- kertakortti/muut   2,00 e 

- kuntosalien käyttömaksu 25 e/puoli vuotta 

- liikuntasalimaksut  10 e/kerta (Komppalinna ja Ruukin liikuntahalli) 

- muut koulujen salit  5 e/kerta (pienemmät salit) 

Liikuntasalimaksuissa urheiluseuroille -50 % 

Avainmaksut (sis alv 10 %) 

- avainpantit   20,00 e 

- uimakopin avain     5,00 e 

- muut avaimet (tenniskentät)  10,00 e 

Läskipyörät   10,00 e / päivä 

http://www.siikajoki.fi/liikunta 

Kansalaisopisto 

- kymppikortti   30 e (alv 0 %) 

http://www.siikajoki.fi/sites/siikajoki.jict.fi/files/Siikajoki_kansalaisopisto_opinto-ohjelma_2018-2019.pdf 

Torimaksut (sis alv 24 %) 

- torimaksu/päivä   7,00 e 

- torimaksu/kuukausi   44,00 e 

- torimaksu/vuosi   177,00 e 

- torisähkö/päivä   4,00  

Venepaikkamaksut, Merikylän, Varessäikän ja Tauvon satamat (sis alv 24 %) 

- iso vene (yli 8 m), paikkakuntalainen 90,00 e / kausi 

- pieni vene (alle 8 m), paikkakuntalainen  70,00 e / kausi 

- iso vene (yli 8 m), vieraskuntalainen    160,00 e / kausi 

- pieni vene (alle 8 m), vieraskuntalainen  130,00 e /kausi 

- venepaikka, vierailijat   20,00 e / vrk 

- vesimaksu ilman venepaikkaa     10,00 e / kausi 

Asuntovaunupaikat Varessäikkä ja Tauvo (sis alv 24 %) 

- vuorokausimaksu     20 e  

(Satamassa olevia palveluja voi käyttää kuten vesi,  vessat, sähkö ja jätehuolto.)       

http://www.siikajoki.fi/liikunta


Tilavuokrat (sis alv 24 %)  

Vuokrattavat tilat: 

Kunnanvirasto: 

- valtuustosali 60 euroa / vuorokausi 

- kunnanhallituksen kokoushuone 20 euroa / vuorokausi 

- johtokeskus 30 euroa / vuorokausi 

- teknisen toimen kokoushuone 20 euroa / vuorokausi 

Heikinhovi 50 euroa / vuorokausi 

Koulut ja Komppalinna: 

- kouluilla ruokailutilan ja liikuntasalin vuokra yhteensä 150 e / 8 tuntia, ylimenevät tunnit 20 e. Keittiön 

käyttämisestä on sovittava erikseen. 

- normaalin luokkatilan vuokra 20 e / vuorokausi 

- erikoisluokkatilan vuokra 50 e / vuorokausi 

Mikäli valvonta ja ovien avaaminen/sulkeminen joudutaan järjestämään erikseen, peritään siitä 

korvaus. 

Hälytyslaitteiston sulkemisesta/päälle kytkemisestä peritään korvaus laskun mukaan. 

Keittiön käyttö edellyttää, että paikalla on joku koulun ateriapalveluista, jolle tilavuokraaja maksaa 

palkan. Lisäksi ateriapalvelu perii erikseen maksun laitteiden, astioiden, pesuaineiden ja ym. 

käytöstä. Rikkoutuneista astioista ja laitteista peritään korvaus laskun mukaan. 

Normaali, kouluajalla tapahtuva siivous sisältyy vuokraan. Siivous voidaan kuitenkin laskuttaa 

vuokraajalta, silloin kun vuokraajan toiminta on aiheuttanut tiloihin ylimääräisen siivouksen. 

Nk. kolmas sektori voi käyttää tiloja maksutta 

Varhaiskasvatus 

- Siikajoen kunta tarjoaa varhaiskasvatusta päiväkotihoitona ja perhepäivähoitona. Kunnalliseen 

varhaiskasvatukseen ovat oikeutettuja alle kouluikäiset lapset. Varhaiskasvatusta järjestetään koko- 

ja osapäivähoitona. 

- Kuntouttavaa varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille järjestetään tarvittavia tukitoimia yksilöllisen 

tarpeen mukaisena. 

http://www.siikajoki.fi/varhaiskasvatus 

Ympäristövalvonta 

- Siikajoella ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta, joka on delegoinut osan 

päätäntävallastaan viranhaltijoille. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-

aineslupien käsittely ja valvonta, ympäristönsuojelulain mukaistan ilmoitusten käsittely. Lisäksi 

tehtävänä on huolehtia osaltaan ympäristön tilan seurannasta ja osallistua ympäristönsuojeluun 

liittyvien asioiden käsittelyyn. Siikajoen kunta hankkii ympäristösihteeripalvelut Raahen kaupungilta 

ostopalveluna.  

http://siikajoki.fi/ymparistonvalvonta  

o Ympäristölupa- ja valvontataksat, 2015- 

o Maa-aineslupa- ja valvontataksat, 2015- 

https://raahe.fi/ymparistoluvat (näistä löytyvät myös edelliset taksat) 

https://raahe.fi/maa-ainesten_otto (näistä löytyvät myös edelliset taksat) 

http://www.siikajoki.fi/paivakodit
http://www.siikajoki.fi/varhaiskasvatus
http://siikajoki.fi/ymparistonvalvonta
https://raahe.fi/ymparistoluvat
https://raahe.fi/maa-ainesten_otto


Rakentaminen 

- Siikajoen kunnassa rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii tekninen 

lautakunta.  Rakennusvalvonta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan 

rakennusjärjestyksen edellyttämän rakentamisen lupakäsittelyn, neuvonnan, ohjauksen ja 

valvonnan. Siikajoen kunta hankkii rakennuslupa-, rakennustarkastus- ja ympäristösihteeripalvelut 

Raahen kaupungilta ostopalveluna. 

http://siikajoki.fi/rakentaminen  

o Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä 

suoritettavat maksut, 2015- 

https://www.raahe.fi/rakentaminen/maksut_ja_taksat (samat taksat rakennusvalvonnassa, ko. sivulla 

taksoja, jotka eivät koske Siikajoen kuntaa) 

Poikkeamis- ja suunnittelutarvepäätöksen hinta (muiden kuin rakennustarkastajan tekemien): 

- myönteinen päätös 500 e 

- kielteinen päätös 250 e 

Viranomaisten suorittama kuuleminen ja lausunnot perittään Rakennusvalvonnan tarkastus- ja 

valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Raahen seutukunnassa 

vuodesta 2015 mukaisesti. 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 

- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin 

sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 34.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa. 

- Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka 

hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta.  

http://www.ras.fi/asiakkaaksi/asiakasmaksut 

Ympäristöterveydenhuolto 

- Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä sekä 

ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa 

ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. 

- Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten 

terveyden ja hyvinvoinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut. 

https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/terveysvalvonta-3/ 

 

Eläinlääkintä 

- Eläinlääkintähuoltoon kuuluvat peruseläinlääkäripalveluiden ja kiireellisen eläinlääkäriavun 

antaminen sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta. 

- Vastaanotot toimivat pääsääntöisesti ajanvarauksella. 

https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/elainlaakinta-2/klinikkamaksut/ 

 

 

 

http://siikajoki.fi/rakentaminen
https://www.raahe.fi/rakentaminen/maksut_ja_taksat
http://www.raahe.fi/
http://www.pyhajoki.fi/
http://www.siikajoki.fi/
http://www.ras.fi/asiakkaaksi/asiakasmaksut
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/terveysvalvonta-3/
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/elainlaakinta-2/vastaanotot-ja-ajanvaraus/
https://kalajoki.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ymparistoterveydenhuolto/elainlaakinta-2/klinikkamaksut/

