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Vihdin kunnan maksujen yleisten perusteiden päivittäminen

159/02.05.00/2020

Kh 14.09.2020 § 155

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suo rit-
teis ta perittävien maksujen yleisistä perusteista. Hallituksen esityksessä edus kun-
nal le todetaan asiasta seuraavaa: maksujen yleisistä perusteista valtuusto voi
päät tää esimerkiksi talousarvion yhteydessä ja valtuuston on myös syytä ottaa
kan taa siihen, mitkä palvelut ovat kokonaan maksuttomia.

Vihdin kunnan hallintosäännön 41 §:n mukaan lautakunta päättää toimialansa
mak suis ta ja taksoista, mikäli valtuusto on hyväksynyt maksujen yleiset pe rus-
teet. Kunnanhallitus päättää muista maksuista ja taksoista, mikäli valtuusto on
hy väk sy nyt maksujen yleiset perusteet.

Hallintosäännön 64 § sisältää säännökset asiakirjoista perittävistä lunastuksista
se kä niiden antamisesta perittävistä maksuista:

"Tavanomaisesta tiedon antamisesta pöytäkirjanotteesta, kopiosta
ja muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, ko-
pios ta tai muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka
voi daan porrastaa tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun
li säk si peritään sivukohtainen maksu.

Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisten toi-
min nan julkisuudesta annetun lain mukaisesti pidetystä asia kir ja re-
kis te ris tä ja tiedonhaun erityistoimenpiteitä vaativa tieto asia kir-
jas ta annetaan suullisesti tai antamalla asiakirja viranomaisten luo-
na luettavaksi tai jäljennettäväksi taikka lähettämällä se säh kö pos-
tin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia vastaavana maksuna pe-
ri tään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun vaativuuden mukaan
por ras tet tu na."

Vihdin kunnanvaltuuston voimassa oleva päätös kunnan maksujen yleisistä pe-
rus teis ta on tehty 12.3.2007 § 79. Päätös edellyttää päivittämistä mm. kunnan
or ga ni saa tios sa tapahtuneiden muutosten takia.

Maksuilla tarkoitetaan sekä julkisoikeudellisia että yksityisoikeudellisia maksuja.
Jul kisoi keu del li nen kunnallinen maksu voi perustua lain säännöksiin, mutta sen
mak set ta vak si määräämistä on pidetty mahdollisena myös suoraan kunnallisen
it se hal lin non perusteella. Osassa lainsäädäntöä on maksujen määräytymistä kos-
ke via säännöksiä, kun taas osa maksuista on kunnan vapaasti harkittavissa.
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Alla on luettelo Vihdin kunnassa tällä hetkellä olevista maksuista ja niiden hy väk-
sy mis päi väs tä:

1) Elinvoimapalvelujen palvelukeskus

- kaavoitus- ja maankäyttöpalveluiden maksut 5.5.2020
- liikuntapalveluiden taksat 5.3.2020
- maa-ainestaksa 28.4.2020
- paikkatieto- ja mittauspalvelujen aineistoista ja

pal ve luis ta perittävät maksut 14.11.2018
- rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut 28.4.2020
- rakennusvalvonnan palvelutaksa 26.3.2019
- ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 28.4.2020

2) Infra- ja tukipalvelujen palvelukeskus

- kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden
oh jaa mi nen Vihdissä - maksutaksa

25.1.2012

- työkoneiden ja ajoneuvojen käyttömaksut 25.1.2012
- Vihdin Veden palvelumaksut 30.9.2014/22.10.2019

3) Konsernipalvelujen palvelukeskus

- asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet
(valtuutus: hallintosäännön 64 §)

19.3.2007 (päivitys vi reil-
lä)

4) Sivistyspalelujen palvelukeskus

- koululaisten iltapäivätoiminnan asiakasmaksut 3.2.2015
- kunnankirjaston maksut 5.9.2017
- nuorisopalvelujen leirimaksut
- museon pääsy- ja opastusmaksut 13.8.2013
- museon yksittäisasiakkaiden pääsymaksusta luo-

pu mi nen 31.1.2017
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 25.2.2020
- varhaiskasvatuksen keskimääräinen hinta, joka

pe ri tään varhaiskasvatuksen palveluja ostavilta
muil ta kunnilta

hinta määräytyy edellisen
vuo den tilinpäätöksen
mu kaan

Oheismateriaali - Kunnallisten maksujen perusteet Vihdin kunnassa 19.3.2007

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Kunnanjohtaja

Ehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön 64
§:n määräysten lisäksi seuraavat Vihdin kunnan maksujen yleiset perusteet
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1.1.2021 alkaen:

Kunnan perimiä maksuja määriteltäessä noudatetaan lainsäädännön määräyksiä
ja viranomaisten ohjeissa annettuja periaatteita. Mikäli lainsäädännöstä tai vi ran-
omais ten ohjeista ei muuta johdu, maksuja määriteltäessä otetaan huomioon yh-
den ver tai sen kohtelun periaate, aiheuttamisperiaate ja kustannusvastaavuus.
Mak sut voivat olla esimerkiksi eri käyttäjäryhmille ja käyttäjille erilaisia. Mak su-
jen erilaisuuden ja eron suuruuden tulee kuitenkin olla asiallisesti perusteltuja.

Päätös Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön 64
§:n määräysten lisäksi seuraavat Vihdin kunnan maksujen yleiset perusteet
1.1.2021 alkaen:

 Kunnan perimiä maksuja määriteltäessä noudatetaan lainsäädännön määräyksiä
ja viranomaisten ohjeissa annettuja periaatteita. Mikäli lainsäädännöstä tai
viranomaisten ohjeista ei muuta johdu, maksuja määriteltäessä otetaan
huomioon yhdenvertaisen kohtelun periaate, aiheuttamisperiaate ja
kustannusvastaavuus. Maksut voivat olla esimerkiksi eri käyttäjäryhmille ja
käyttäjille erilaisia. Maksujen erilaisuuden ja eron suuruuden tulee kuitenkin olla
asiallisesti perusteltuja.

-----------------------------------

Kv 21.09.2020 § 48

Oheismateriaali Kunnallisten maksujen perusteet Vihdin kunnassa 19.3.2007

Ehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön 64 §:n määräysten lisäksi seuraavat
Vih din kunnan maksujen yleiset perusteet 1.1.2021 alkaen:

 Kunnan perimiä maksuja määriteltäessä noudatetaan lainsäädännön määräyksiä
ja viranomaisten ohjeissa annettuja periaatteita. Mikäli lainsäädännöstä tai vi ran-
omais ten ohjeista ei muuta johdu, maksuja määriteltäessä otetaan huomioon yh-
den ver tai sen kohtelun periaate, aiheuttamisperiaate ja kustannusvastaavuus.
Mak sut voivat olla esimerkiksi eri käyttäjäryhmille ja käyttäjille erilaisia. Mak su-
jen erilaisuuden ja eron suuruuden tulee kuitenkin olla asiallisesti perusteltuja.

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi hallintosäännön 64 §:n määräysten lisäksi seuraavat
Vihdin kunnan maksujen yleiset perusteet 1.1.2021 alkaen:

 Kunnan perimiä maksuja määriteltäessä noudatetaan lainsäädännön määräyksiä
ja viranomaisten ohjeissa annettuja periaatteita. Mikäli lainsäädännöstä tai
viranomaisten ohjeista ei muuta johdu, maksuja määriteltäessä otetaan
huomioon yhdenvertaisen kohtelun periaate, aiheuttamisperiaate ja
kustannusvastaavuus. Maksut voivat olla esimerkiksi eri käyttäjäryhmille ja
käyttäjille erilaisia. Maksujen erilaisuuden ja eron suuruuden tulee kuitenkin olla
asiallisesti perusteltuja.
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