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Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n asiakirjoista, joiden lunastuksen perimisestä ei ole 
toisin säädetty tai määrätty, peritään lunastusta ja maksuja seuraavien perusteiden 
mukaan. 

1 § Asiakirjan jäljennös  
• ensimmäiseltä A4-sivulta 3,00 € 
• kultakin seuraavalta samaa asiakirjaa koskevalta sivulta 2,00 € / kpl 
• A3-kokoiset sivut 3,00 € / kpl 
• yhdestä asiakirjasta perittävän lunastuksen enimmäismäärä on 

kuitenkin 70 € 
Jäljennöksestä suoritettavaan lunastukseen sisältyy maksu jäljennöksen 
oikeaksi todistamisesta. 

Muusta tavanomaisesta asiakirjasta poikkeavasta ja työmäärältään 
vaativammasta jäljennöksestä (esim. piirustukset) peritään suoritteen 
tuottamisesta aiheutuneet todelliset kokonaiskustannukset.

2 § Todistusjäljennökset 

Tutkintotodistuksen virallinen jäljennös (amk- ja yamk-tutkinnot) 30,00 
€ 

Muu todistusjäljennös (esim. erikoistumiskoulutukset, 
korkeakouludiplomit, avoin amk, täydennyskoulutukset) 10,00 €  

4 § Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen  

Tilauksesta Savonian hallussa olevasta aineistosta tehtävästä 
tutkimuksesta, selvityksestä, tiedonhakemisesta ja tietojen luovutuksesta 
peritään 50 €/henkilötyötunti sekä toimeksiannosta aiheutuvat muut 
välittömät kustannukset sekä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. 
Lisäksi kopioista peritään 0,50 euroa/kpl, tai jos se on osakeyhtiön edun 
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mukaista, ne voidaan antaa lunastuksetta. Mikäli tiedonhakua pyydetään 
kiireellisenä, maksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi. Asiakirjoja 
muistitikulla luovutettaessa, peritään muistitikusta 10,00 €. 

Savonia-ammattikorkeakoulu toimittaa tietojen luovutuksen yhteydessä 
laskun. Maksusta sovitaan tapauskohtaisesti, mikäli tutkimus tehdään 
yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Savonia-
ammattikorkeakoulun opiskelijoilta ja henkilöstöltä ei peritä maksua 
opintoihin liittyviin selvityksiin ja tutkimuksiin tarvittavien tietojen 
luovuttamisista. 

5 § Asiakirjojen sähköinen toimittaminen turvasähköpostilla on maksutonta. 
Asiakirjoja postitse lähetettäessä peritään jokaisesta lähetyksestä 3,00 
euron lähetysmaksu ja ulkomaanlähetyksissä todelliset lähetyksestä 
aiheutuneet posti- ja palvelumaksut. Lähetys- ja postimaksua ei kuitenkaan 
peritä niissä tapauksissa, joissa asiakirjastakaan ei peritä lunastusta. 

6 § Lunastus- ja lähetysmaksua ei peritä:
1) asiakirjasta, jolla päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle,
2) osakeyhtiön omilta työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä silloin kuin 

nämä tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitamiseen,
3) asiakirjasta, joka annetaan viranomaiselle tai muulle tiedonsaantiin 

oikeutetulle osakeyhtiön hallintoon kohdistuvan viranomaiselle 
säädetyn tai muun lakisääteisen tehtävän suorittamista varten,

4) asiakirjasta, joka annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta 
puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen,

5) osakeyhtiön palveluksessa olevan työntekijän pyytämästä häntä 
koskevasta työtodistuksesta, palkkatodistuksesta tai asiakirjasta, jota 
tarvitaan työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista 
varten,

6) asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä 
lunastusta 
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7) kun maksun perimättä jättäminen on osakeyhtiön edun mukaista. 

7 § Kannetut lunastus- ja lähetysmaksut kirjataan korkeakoulupalveluiden 
yleishallinnon tuloksi. 

8 § Tämä hinnasto tulee voimaan 1.9.2022 alkaen. 


