
Asiakasmaksulaki 1.7.21 alkaen, muutokset 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#P10g 

 

98 prosentilla maksujen on arvioitu pienenevän nykyisestä.  

33 000 henkilön osalta arvioitiin, että maksut voisivat nousta jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan 

palvelun maksutaulukon vuoksi. 

Kunta voi periä asiakkaalta maksukyvyn mukaan määräytyvän maksun jatkuvasta ja säännöllisestä kotona 

annettavasta palvelusta (kuten kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta) ja pitkäaikaisesta palveluasumisesta 

sekä pitkäaikaisesta perhehoidosta, tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta. 

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut 

määräytyvät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta.  

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan 

pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Lisäksi laissa säädetään asiakkaalle jätettävästä 

vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa. 

Jos kunta hankkii sosiaali- ja terveyspalveluja yksityiseltä yritykseltä ostopalveluna, asiakas maksaa 

palvelusta asiakasmaksulain mukaisesti. 

 

1. Asiakasmaksujen perimättä jättäminen / huojentaminen 
 

Jo voimassa olevan asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin 

kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 

elatusvelvollisuuden toteuttamista. Velvoite koskee sosiaalihuollon maksuja ja tulosidonnaisia 

terveydenhuollon maksuja. 

 

Lakimuutoksen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen 

asiakasmaksuista selvitäkseen. Tämän vuoksi uudessa asiakasmaksulaissa korostetaan asiakasmaksujen 

alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta toimeentulotukeen nähden. 

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käynnistä perittävän maksun soveltamisalaa laajennetaan 

koskemaan kaikkiin terveydenhuollon palveluihin sekä sosiaalihuollon lyhytaikaisiin hoito- ja 

asumispalvelupaikkoihin. 

 

2. Maksukatto 1.1.2022 alkaen 
 

Asiakasmaksujen enimmäismäärä asiakkaalle on jatkossakin 683 euroa kalenterivuoden aikana.  Uusina 

maksuina lasketaan mukaan tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, sekä toimeentulotuella 

maksetut maksut. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#P10g


Maksukaton täyttymisen kannalta ei ole jatkossa merkitystä myöskään sillä, onko kysymys ollut 

perinteisestä käyntiasioinnista vai onko palvelu annettu etäyhteyksien avulla. 

Maksukaton seurantavastuu on jatkossakin asiakkaalla.  Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana 

suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 683 euroa, hänellä on oikeus 

saada liikaa suoritetut maksut takaisin. 

 

3. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettava palvelu ja pitkäaikaisten asumispalvelujen 

asiakasmaksut (kotihoidolla tuettu / palv.asuminen ilman yövalvontaa)  
 

Jos asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan 

kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta 

(jatkuva ja säännöllinen kotona annettava palvelu). 

Palveluasuminen katsotaan pitkäaikaiseksi, mikäli se on tosiasiallisesti jatkunut/ arvioidaan jatkuvan yli 3 

kk. 

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen enimmäismaksut määräytyvät jatkossa, 

ensimmäisiä palvelutunteja lukuun ottamatta, tuntikohtaisesti. 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä 

pitkäaikaisesta asumispalvelusta kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen 

palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksuun ei sisälly 

asumiskustannuksia. 

Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen perusteena ovat jatkossa jatkuvat tai toistuvasti saadut tulot. 

Maksun perusteena oleviin tuloihin on uudessa laissa tehty eräitä tarkistuksia. Varallisuutta ei huomioida 

jatkossakaan maksua määrättäessä. Vähimmäiskäyttövara 504€/kk (toimeentulotuen perusosa). 

Tulorajat 
 

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6 

Tuloraja, euroa kuukaudessa 588 1084 1701 2103 2546 2924 

 

Jos henkilöitä on enemmän kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla kustakin seuraavasta henkilöstä. 

 

Maksuprosentit määräytyvät perheen koon mukaan 
 

Asiakasmaksulain mukainen taulukko https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734#P7c 
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Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.7.2021 alkaen  

Henkilöitä 
perheessä 

Tuloraja 
€/kk 

Palvelua  
1-5 h/kk 

6-
10h/kk 

11-
15h/kk 

16-
20h/kk 

 
21-25h/kk 

26-
30h/kk 

31-35 
h/kk 

36-38 
h/kk 

>38 
h/kk 

1 588 8% 12% 19% 24% 26,5% 29% 31,5% 34% 35% 

2 1084 7% 10,5% 16,25% 20% 22,5% 24% 24% 24% 24% 

3 1701 6% 9% 13,5% 16% 18,5% 19% 19% 19% 19% 

4 2103 6% 9% 13,5% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 

5 2546 6% 9% 13,5% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

6 2924 6% 9% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

lisählö +350€/hlö          

 

Tulorajat päivitetään 1.1.2022. 

 

Tukipalvelumaksut 
 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta kohtuullisen maksun asiakassuunnitelmaan sisältyvistä 

tukipalveluina järjestettävistä tai asumispalveluun liittyvistä ateria-, vaatehuolto-, peseytymis-, siivous- ja 

turvapalveluista, osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävistä palveluista sekä muista vastaavista 

asumista tukevista palveluista. 

 

3.1 Maksun perusteena oleva tulo 
 

 kuukausitulona asiakkaan ja hänen puolisonsa jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut veronalaiset 

ansio- ja pääomatulot ja verosta vapaat tulot tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla 

vähennettynä (bruttotulo) tai verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot 

 laskennallinen metsätulo 

 elatustuki 

 eläkettä saavan hoitotuki 

 opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

 lasten kotihoidontuki 

 opintojen johdosta suoritettavat veronalaiset apurahat 

 

3.2 Tuloiksi ei huomioida 

 verovapaat sosiaalietuudet (lukuun ottamatta elatustukea ja eläkettä saavan hoitotukea) 

  veteraanilisä 

 

 

Jos tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen 

kuukausitulo. 

 

 



3.3 Tuloista tehtävät vähennykset, jatkuvan ja säännöllisen kotona annettava palvelu  
 

Kuukausituloista on vähennettävä 10 c §:n 1 momentissa säädetyt menot; 

 

 vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat 

kustannukset. Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, 

jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen 

asumispalvelun alkamista 

 pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 

on suoritettava rahana 

 tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion 

perusmaksu tai asiavaltuutetun palkkio (enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion 

perusmaksun suuruisena), pienimmillään 280€/vuosi (palkkion suuruuteen vaikuttaa 

edunvalvojan tehtävän sisältö sekä päämiehen tulot ja varallisuus). 

 avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 

 

3.4 Tuloista tehtävät vähennykset pitkäaikaisten asumispalvelu (kotihoidolla tuettu) 10g§ 
 

Kuukausituloista on vähennettävä 10 c §:n 1 ja 3 momentissa säädetyt menot; 

 

 vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat 

kustannukset. Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, 

jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen 

asumispalvelun alkamista 

 pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 

on suoritettava rahana 

 tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion 

perusmaksu tai asiavaltuutetun palkkio (enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion 

perusmaksun suuruisena), pienimmillään 280€/vuosi (palkkion suuruuteen vaikuttaa 

edunvalvojan tehtävän sisältö sekä päämiehen tulot ja varallisuus). 

 asiakkaan todelliset asumismenot;  

o omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 

kuuden kuukauden ajalta tai 

o  vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut vuokralaisen irtisanomisajalta,  

o asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät 

ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta 

 

 

 



4. Asiakasmaksu, pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito, 

pitkäaikainen laitoshoito  
 

4.1 Palvelun pitkäaikaisuus 7 b§ 
 

Jos palvelun arvioidaan sen alkamisesta lukien kestävän tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään 

kolme kuukautta (pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen perhehoito, laitoshoito) 

 

4.2 Maksun määräytyminen 7c§ 
 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja 

pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalta kuukausimaksun. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan 

kuukausituloista, joista on tehty 10 c ja 10 d §:ssä (pitkäaikainen tehostettu palveluasumisen, pitkäaikainen 

perhehoito) säädetyt vähennykset. 

Hoitomaksua ei peritä lastensuojelulain, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tai 

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palvelusta ja tukitoimista annetun lain nojalla, mutta edellä 

mainituista myönnetyistä palveluista voidaan periä ylläpitomaksu. 

Jos asiakas on välittömästi ennen palvelun alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliitossa ja 

hänen tulonsa ovat suuremmat kuin puolison tulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen 

kuukausitulojen perusteella. Tällöin maksu saa olla enintään 42,5 prosenttia puolisojen yhteenlasketuista 

kuukausituloista, joista on tehty 1 momentissa tarkoitetut vähennykset.  

Jos kuitenkin kumpikin puolisoista on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, pitkäaikaisessa 

perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, maksu määräytyy siten kuin 1 momentissa säädetään 

(=85% asiakkaan kuukausituloista). 

Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön jäävä käyttövara: 

 pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalle vähintään 164 

euroa kuukaudessa 

 pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaalle vähintään 110 euroa kuukaudessa. 

 

Tehostetussa palveluasumisessa tukipalveluista ja niihin liittyvistä palveluista ei 

saa periä erillistä maksua. 

 

 

 

 

 



4.3 Asiakkaan tulot 10b§ 
 

 asiakkaan jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut tulot ennakonpidätyksen ja ennakonkannon 

jälkeen tulonhankkimisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä ja verosta vapaat tulot           

( nettotulo). 

 laskennallinen metsätulo  

 jos maksu määräytyy asiakkaan ja tämän puolison yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella, 

kuukausitulona otetaan lisäksi huomioon puolison vastaavat tulot 

 eläkettä saavan hoitotuki 

 Jos asiakkaan tai hänen puolisonsa tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi 

kuluneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo 

 opintoraha ja aikuiskoulutustuki 

 lasten kotihoidontuki 

 opintojen johdosta suoritettavat veronalaiset apurahat 

 

 

Tuloina ei huomioida (10b§); 

 verovapaat sosiaalietuudet 

 veteraanilisä 

 varallisuus/ säästöt 

 

 

4.3 Vähennykset pitkäaikainen tehostetun palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito (10c§) 
 

Kunnan tai kuntayhtymän on pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta perittävän maksun 

suuruudesta päättäessään vähennettävä maksun perusteena olevista tuloista kohtuulliset asumismenot, 

joita pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta perhehoidosta aiheutuu. 

 

 vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat 

kustannukset. Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, 

jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen 

perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon 

alkamista. 

 pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 

on suoritettava rahana 

 tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion 

perusmaksu tai asiavaltuutetun palkkio (enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion 

perusmaksun suuruisena), pienimmillään 280€/vuosi (palkkion suuruuteen vaikuttaa 

edunvalvojan tehtävän sisältö sekä päämiehen tulot ja varallisuus). 

 avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa annetussa laissa tarkoitettu hyvitys 

 asiakkaan todelliset asumismenot;  

o omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 

kuuden kuukauden ajalta tai 



o  vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut vuokralaisen irtisanomisajalta,  

o asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät 

ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta 

 

 

Lisäksi 10d§ mukaiset vähennykset (pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen 

perhehoito): 
 

 kohtuulliset asumismenot. Asumismenoista vähennetään valtion varoista maksettava asumistuki. 

Kohtuullinen asumiskulu enintään 646,25 €/kk (Kelan asumistuen raja). 

 terveydenhuollon ammattihenkilön määräämien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja 

perusvoiteiden kustannukset, joihin asiakas on oikeutettu saamaan korvausta sairausvakuutuslain 

nojalla, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitetun vuosiomavastuun 

suuruisena (48,32€/kk) 

 muiden kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja 

perusvoiteiden kustannukset vähennetään asiakkaan tai hänen edustajansa hakemuksesta siltä osin 

kuin lääkemääräyksen tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut ne asiakkaan 

terveydelle tarpeellisiksi 

 

4.4 Vähennykset pitkäaikainen laitoshoito (10c§) 
 

 vahvistettu elatusapu sekä hänen tosiasiallisista perhesuhteistaan johtuvat muut vastaavat 

kustannukset. Elatusapua ei vähennetä, jos elatusavun saajana on asiakkaan aviopuoliso, 

jonka kanssa asiakas on elänyt yhteistaloudessa välittömästi ennen pitkäaikaisen 

perhehoidon, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon 

alkamista. 

 pesänjakajan tai tuomioistuimen määräämä hyvitys, joka hänen on suoritettava rahana 

 kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty etuus, joka hänen 

on suoritettava rahana 

 tuomioistuimen tai holhousviranomaisen hänelle määräämän edunvalvojan palkkion 

perusmaksu tai asiavaltuutetun palkkio (enintään edellä tarkoitetun edunvalvojan palkkion 

perusmaksun suuruisena), pienimmillään 280€/vuosi (palkkion suuruuteen vaikuttaa 

edunvalvojan tehtävän sisältö sekä päämiehen tulot ja varallisuus). 

 asiakkaan todelliset asumismenot;  

o omistusasunnosta aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut viimeisten 

kuuden kuukauden ajalta tai 

o  vuokra-asunnon vuokra ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät ja 

kohtuulliset kulut vuokralaisen irtisanomisajalta,  

o asumisoikeusasunnon käyttövastike ja muut asumisesta aiheutuvat välttämättömät 

ja kohtuulliset kulut kolmelta kuukaudelta 

 

 



5. Ostopalvelu ja palveluseteli (12§) 
 

Palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin kunnan tai kuntayhtymän itse 

järjestämistä vastaavista palveluista. 

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta palvelun käyttäjältä ei saa periä asiakasmaksua.  

Omavastuuosuuden suuruutta määritettäessä otetaan vastaavasti huomioon, mitä tässä laissa 

säädetään maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta. 

 

6. Maksun määrääminen ja tarkistaminen (10k§) 
 

Kunta tai kuntayhtymä päättää maksukyvyn mukaisesti määräytyvästä maksusta toistaiseksi. Maksu on 
kuitenkin tarkistettava asiakkaan tai tämän edustajan hakemuksesta taikka kunnan tai kuntayhtymän 
aloitteesta silloin, jos: 

 asiakkaan tai hänen perheensä tulot ovat muuttuneet; 

 asiakkaan tai hänen puolisonsa oikeus 10 c, 10 d tai 10 g §:ssä säädettyihin vähennyksiin on 
muuttunut 

 perheen olosuhteet ovat muuttuneet 

  maksu osoittautuu virheelliseksi 

 asiakkaalle laadittua asiakassuunnitelmaa muutetaan siten, että sillä on vaikutusta 
asiakasmaksun suuruuteen 

 kunnan tai kuntayhtymän maksuperusteita muutetaan siten, että sillä on vaikutusta 
asiakasmaksun suuruuteen. 

Jos maksua koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin 
tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään yhden vuoden ajalta. 

 

7. Maksun perimättä jättäminen (11§) 
 

Kunta tai kuntayhtymä saa periä 7 c ja 10 e §:ssä säädetyn maksun, vaikka palvelu keskeytyisi tilapäisesti 

asiakkaasta johtuvasta syystä viiden päivän ajalta.  

 jos palvelu keskeytyy yli viideksi päiväksi, maksua ei peritä viittä päivää ylittävältä ajalta 

  jos palvelu keskeytyy kunnasta tai kuntayhtymästä johtuvasta syystä tai siksi, että asiakas on 

laitoshoidossa, maksua ei peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta 

  jos palvelun keskeytys jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan 

 

Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan. 

 määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen 

vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen 

elatusvelvollisuuden toteuttamista 



 maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon 

 maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotuesta annetussa 

laissa tarkoitettuun toimeentulotukeen nähden 

 kaikkia maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 

 

8. Peruuttamatta jääneestä palvelusta perittävä maksu 
 

Jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut vastaanottoajan terveydenhuollon palveluihin tai 

sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisen hoito-ja asumispalvelupaikan ja asiakas on ilman 

hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna 

aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön, kunta tai kuntayhtymä saa periä asiakkaalta 50,80 €. 

 

9. Asiakkaalle annettava tieto, päätöstekstit 
 

Palvelupäätöksessä tulee olla tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä 

 tieto on annettava ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa tai sen yhteydessä 

  tiedon voi antaa myöhemmin, kuitenkin viimeistään maksua perittäessä 

  tieto on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää sen sisällön 

 tietoa annettaessa asiakkaalle on annettava sen tahon nimi ja yhteystiedot, jolta asiakas voi 

tarvittaessa pyytää lisätietoja 

 tieto on annettava asiakkaalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai suullisesti 

 tieto voidaan antaa myös asiakkaan yksilöivän sähköisen palvelun välityksellä 

 jos tieto annetaan muulla tavalla kuin kirjallisesti, asiakkaalle on hänen pyynnöstään annettava 

tieto myös kirjallisena 

Peruuttamatta jääneen käynnin päätöstekstiin; 

Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja kunta tai 

kuntayhtymä on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä pykälässä tarkoitettu 

maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta.  

Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas 

riittävästi ymmärtää niiden sisällön.  

Maksua ei saa periä alle 18-vuotiaalta asiakkaalta. 

 

 

 

 

 

 

 



Liite: 

Laskennallinen metsätulo (10i§) 

Laskennallisella metsätulolla tarkoitetaan tässä laissa varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 
(1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettua metsän keskimääräistä vuotuista tuottoa hehtaarilta 
kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään kymmenen prosenttia ja metsätalouden 
korot. 

Kunnan tai kuntayhtymän on asiakkaan tai hänen edustajansa vaatimuksesta alennettava laskennallista 
metsätuloa, jos tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on Suomen metsäkeskuksen 
tai metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon perusteella vähintään kymmenen prosenttia alempi kuin 
metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2005/20051142

