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Kunnanhallitus 12.03.2007 12 79 §

17 § 114 / 034 / 2007
KUNNALLISTEN MAKSUJEN PERUSTEET

Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista 
suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Hallintosäännön 41 
§:n lautakunta päättää toimialansa maksuista ja taksoista, mikäli valtuusto 
on hyväksynyt maksujen yleiset perusteet. Kunnanhallitus päättää muista 
maksuista ja taksoista, mikäli valtuusto on hyväksynyt maksujen yleiset 
perusteet. Kunnanhallitus päättää kuitenkin vesilaitoksen maksuista, kun 
kunnanvaltuusto on hyväksynyt maksujen perusteet. 

Maksuilla tarkoitetaan sekä julkisoikeudellisia että yksityisoikeudellisia 
maksuja. Osassa lakeja on maksujen määräytymistä koskevia säännöksiä, 
osa maksuista on  kunnan vapaasti harkittavissa. Perusteita ja maksuja 
harkittaessa tulee ottaa huomioon yhdenvertaisuuden periaate. Maksut 
voivat kuitenkin olla esim. eri käyttäjäryhmille tai käyttäjille erilaisia. 
Maksujen erilaisuuden ja eron suuruuden tulee olla asiallisesti 
perusteltavissa.

Tähän mennessä osasta maksuja ta taksoja on päättänyt valtuusto, osasta 
lautakunnat. Nyt on tarkoitus yhdenmukaistaa käytäntö valtuuston 
antamilla yleisillä perusteilla. Uusi käytäntö yksinkertaistaa 
käsittelyprosessia ja mahdollistaa nopean reagoinnin, jos maksuihin tulee 
esim. lainsäädännöstä johtuen muutoksia.

Kuntalain 50 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan valtuusto antaa 
tarpeelliset määräykset asiakirjoista  perittävistä lunastuksista 
hallintosäännössä.

Kunnassa on tällä hetkellä seuraavia maksuja ja taksoja:

Hallintokeskus
Asiakirjojen lunastusmaksut

Perusturvakeskus
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen taksa

Sivistyskeskus
Vihdin kunnankirjaston maksut
Vihdin museon maksut
Liikuntapaikkojen maksut



Museon, kirjaston, Hiiden Opiston sekä Galleria Pictorin tilavuokrat 
Iltapäivätoiminnan maksut, leirimaksut ja nuorisotilojen tilavuokrat
Koulutilojen vuokrat

Tekninen ja ympäristökeskus
Kaavoitus- ja kiinteistötoimen palvelumaksujen taksa
Kartta- ja mittauspalveluhinnasto
Rakennustyön valvonnasta perittävät maksut
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa
Kemikaaliviranomaisen taksa
Nikotiinivalmisteiden myyntilupaa ja valvontaa koskeva taksa
Maa-ainesten ottamissuunnitelmien tarkastamisesta ja ottamistoiminnan 
valvonnasta suoritettavat maksut
Maa-ainestenottolupien vakuudet
Vesihuoltomaksujen yleiset perusteet
Vesihuoltolaitoksen hinnasto
Maan- ja lumenkaatopaikan maksut
Lemmikkieläinten hautausmaksu
Työkoneiden ja ajoneuvojen käyttömaksut (pääasiassa sisäisessä 
käytössä)

Taloudelliset vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset ilmoitetaan yksittäisistä maksuista päätettäessä.

Ehdotus Kunnanjohtaja:
1. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat 
maksujen ja taksojenmääräytymisperiaatteet:

Yleiset perusteet

Kunnan perimiä maksuja määriteltäessä noudatetaan laissa ja asetuksissa 
säädettyjä määräyksiä ja viranomaisten ohjeissa annettuja periaatteita. 
Mikäli laista eikä muista säännöksistä muuta johdu, maksuja 
määriteltäessä otetaan huomion yhdenvertaisen kohtelunperiaate, 
aiheuttajaperiaate ja kustannusvastaavuus. Maksut voivat  olla esim. eri 
käyttäjäryhmille tai käyttäjille erilaisia. Maksujen erilaisuuden ja eron 
suuruuden tulee olla asiallisesti perusteltavissa.  

Keskuskohtaiset erityisperusteet 

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvista palveluista peritään maksut 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen 
mukaan. Muut kuin lainsäädännöllä määrätyt maksut päätetään siten, että 
ne eivät ylitä palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Hallintosäännössä päätettyyn teknisen lautakunnan ja 
ympäristölautakunnan toimialaan kuuluvista tehtävistä, toimenpiteistä ja 
tuotteista peritään julkisoikeudelliset ja yksityisoikeudelliset maksut 
kustannusvastaavasti ottaen kuitenkin huomioon toimialan lainsäädännön 
asettamat rajoitukset tai vaatimukset. Niillä toimialoilla, missä 
lainsäädännön mukaan koko toiminnan kustannukset on katettava tai on 
mahdollisuus kattaa, päätetään yksittäiset maksut siten, että ne yhteensä 
kattavat  koko toiminnan kustannukset ottaen kuitenkin maksujen 
keskinäisessä suhteessa huomioon kohtuullisuus.

Kunnan liikelaitoksen maksuissa otetaan huomioon käyttömenojen lisäksi 
vastaiset investointitarpeet ja välilliset kustannukset sekä 
kunnanvaltuuston päättämät taloudelliset tavoitteet.



2. Samalla kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön 
lisätään seuraava pykälä:

§ 64  Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta 
perittävät maksut

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

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta asiakirjasta, kopiosta tai 
muusta tulosteesta peritään kiinteä perusmaksu, joka voidaan porrastaa 
tiedonhaun vaativuuden mukaan. Perusmaksun lisäksi peritään 
sivukohtainen maksu.

Jos asiakirja ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen 
julkisuuslain mukaisesti pitämästä asiakirjarekisteristä ja tiedonhaun 
erityistoimenpiteitä vaativa tieto asiakirjasta annetaan suullisesti tai 
antamalla asiakirja viranomaisten luona luettavaksi tai jäljennettäväksi 
taikka lähettämällä se sähköpostin välityksellä, aiheutuneita kustannuksia 
vastaavana maksuna peritään vain kiinteä perusmaksu tiedonhaun 
vaativuuden mukaan porrastettuna.

Päätös Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen.

KUNNANVALTUUSTO 19.3.2007

Päätös Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.


