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Pöytäkirjan tarkastajat:

Sydän-Suomen jätelautakunta

Osallistujat
Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Läsnä Tannermäki Matti 9.00 - 11.50 puheenjohtaja
Penttinen Hannu 9.00 - 11.50 jäsen vpj
Autio Mauno 9.00 - 11.50 jäsen
Karstinen Orvokki 9.00 - 11.50 jäsen
Laukkanen Hanna-Maria 9.00 - 11.50 jäsen
Leinonen Ari 9.00 - 11.50 jäsen
Pullinen Tarja 9.00 - 11.50 jäsen
Ronkainen Matti 9.00 - 11.50 jäsen
Rouvinen Marketta 9.00 - 11.50 jäsen
Räsänen Elina 9.00 - 11.50 jäsen
Sarava Simo 9.00 - 11.50 jäsen
Stenman-Kässi Liisa 9.00 - 11.50 varajäsen
Vehmas Saija 9.00 - 11.50 jäsen
Rämänen Heli 9.00 - 11.50 esittelijä, pöytäkirjan

pitäjä
Ruuska Outi 9.00 - 11.50 Sammakkokankaan

toimitusjohtaja
Poistui klo
11.10.

Huotari Enni 9.00 - 11.50 Keski-Suomen Liitto Osallistui
Teamsin
välityksellä

Poissa Humalajoki Olli jäsen
Tollola Harri kaupungin hallituksen

edustaja
Minkkinen Saana pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Matti Tannermäki Heli Rämänen
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus: Todettiin.

Pöytäkirjantarkastajat: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Laukkanen Hanna-Maria ja Karstinen
Orvokki

Käsitellyt asiat: 37 - 42 §:t

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Laukkanen Hanna-Maria  Karstinen Orvokki
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Pöytäkirjanpitäjä  Heli Rämänen
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Sydän-Suomen jätelautakunta § 22 07.09.2021
Sydän-Suomen jätelautakunta § 37 19.10.2021

Jätelautakunnan kokoonpano 2021-2025

SJÄTELTK § 22    

Sydän-Suomen jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista
viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta. Lautakunnan toimialue
kattaa ne jäsenkunnat, jotka ovat allekirjoittaneet jäsenyydestä yhteisessä
lautakunnassa. Jäsenkuntia ovat Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula,
Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen,
Viitasaari ja Äänekoski.

Vastuukunnan valtuusto asettaa lautakunnan ja valitsee siihen jäsenet ja
varajäsenet toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä
ehdokkaista.  Jätelautakunnan sopimus määrittää lautakunnan tehtävät ja
toiminnan periaatteet. Äänekosken kaupunginvaltuusto nimeää
lautakuntaan kaksi jäsentä ja heille varajäsenet sekä kukin muu sopijakunta
yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Lisäksi vastuukunnan
kaupunginhallitus nimeää edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puhe-oikeus ja
joka seuraa lautakunnan toimintaa ja raportoi tarvittaessa
kaupunginhallitukselle. 

Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Saarijärven kaupungin nimeämistä
ehdokkaista ja varapuheenjohtaja Äänekosken kaupungin nimeämistä
ehdokkaista.

Valmistelija: Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Todetaan, että vastuukunnan valtuusto
kokouksessaan valinnut jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet
toimikaudekseen seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet
Matti Tannermäki pj (Saarijärvi) Suvi Ahola
Hannu Penttinen vpj (Äänekoski) Riitta Nyrönen
Ari Leinonen (Hankasalmi) Timo Pulkkinen
Mauno Autio (Kannonkoski) Sanna Villman
Marketta Rouvinen (Kinnula) Simo Hämäläinen
Orvokki Karstinen (Kivijärvi) Kari Holm
Matti Ronkainen (Multia)  Seppo Lampinen
Simo Sarava (Petäjävesi)  Minna Taipale
Hanna-Maria Laukkanen (Pihtipudas) Erkki Kananen
Olli Humalajoki (Uurainen) Liisa Stenman-Kässi
Elina Räsänen (Viitasaari)  Hannu Glad
Tarja Pullinen (Äänekoski) Paula Maukonen
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Jätehuoltoasiamiehen muutettu ehdotus:
Todetaan, että vastuukunnan valtuusto kokouksessaan valinnut
jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudekseen seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet
Matti Tannermäki pj (Saarijärvi) Suvi Ahola
Hannu Penttinen vpj (Äänekoski) Riitta Nyrönen
Ari Leinonen (Hankasalmi) Timo Pulkkinen
Mauno Autio (Kannonkoski) Sanna Villman
Marketta Rouvinen (Kinnula) Simo Hämäläinen
Orvokki Karstinen (Kivijärvi) Kari Holm
Matti Ronkainen (Multia)  Seppo Lampinen
Simo Sarava (Petäjävesi)  Minna Taipale
Hanna-Maria Laukkanen (Pihtipudas) Erkki Kananen
Olli Humalajoki (Uurainen) Liisa Stenman-Kässi
Elina Räsänen (Viitasaari)  Hannu Glad
Tarja Pullinen (Äänekoski) Paula Maukonen

Päätös: Todettiin

SJÄTELTK § 37       

Karstulan kunta nimesi ehdokkaan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen,
joten täydennämme jätelautakunnan kokoonpanon Karstulan jäsenellä,
jonka vastuukunnan valtuusto on vahvistanut.

Valmistelija: Jätehuoltoasimies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Todetaan, että vastuukunnan valtuusto
kokouksessaan valinnut jätelautakunnan jäsenet ja varajäsenet
toimikaudekseen seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Matti Tannermäki pj (Saarijärvi)  Suvi Ahola
Hannu Penttinen vpj (Äänekoski)  Riitta Nyrönen
Ari Leinonen (Hankasalmi)  Timo Pulkkinen
Mauno Autio (Kannonkoski)  Sanna Villman
Saija Vehmas (Karstula)  Heikki Mäenpuro
Marketta Rouvinen (Kinnula)  Simo Hämäläinen
Orvokki Karstinen (Kivijärvi)  Kari Holm
Matti Ronkainen (Multia)   Seppo Lampinen
Simo Sarava (Petäjävesi)   Minna Taipale
Hanna-Maria Laukkanen (Pihtipudas)  Erkki Kananen
Olli Humalajoki (Uurainen)  Liisa Stenman-Kässi
Elina Räsänen (Viitasaari)   Hannu Glad
Tarja Pullinen (Äänekoski)  Paula Maukonen

Päätös: Todetaan.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Sydän-Suomen jätelautakunta § 34 07.09.2021
Sydän-Suomen jätelautakunta § 38 19.10.2021

Jätelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022

111/02/2021

SJÄTELTK § 34    

Kunkin vastuuryhmän talousarvioesitykseen tulee sisältyä tavoitekortti,
jossa määritellään yksikön vuoden 2022 strategiset tavoitteet sekä
toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden asettamisessa
lähtökohtana ovat valtuuston asettamat strategiset kärkiteemat sekä
vastuuryhmän nimeämät ilmastotoimenpiteet. Vastuuryhmät määrittelevät
valtuuston määräämille kärkiteemoille ja ilmastotoimille konkreettiset
vuoden 2022 tavoitteet, niiden toteutumiseen tarvittavat toimenpiteet ja
vastuuhenkilöt. Tilinpäätöksessä vastuuryhmä selvittää toteutetut
toimenpiteet sekä arvioi tavoitteen toteumaa kokonaisuutena.

Palvelustrategian päätösten mukaisesti taloussuunnittelussa on vuodesta
2015 lähtien ollut käytössä sopimusohjaus. Sopimusohjaus toteutetaan
käyttämällä Maisema-palvelun suoriteseurantaa. Maisema palveluun
syötetään vuoden 2021 tapaan ne palvelutuotantoa kuvaavat toiminnalliset
ja määrälliset suoritteet, joiden toteutumista seurataan vuoden 2021 aikana.
Mainittujen suoritteiden tulee olla selkeitä, yksikön toiminnan tulosta ja
suoritteita kuvaavia ja laadullisesti/määrällisesti mitattavia.

Lähtökohtaisesti suoritteet vastaavat vuoden 2021 talousarvion suoritteita,
jotta seurantaa voitaisiin toteuttaa pitkäjännitteisesti. Suoritteiden seuranta
on tarkoitettu ensisijaisesti vastuuryhmiä, vastuualueita ja tulosyksiköitä
varten, mutta keskeiset suoritteet kirjataan myös valtuustotason
talousarvioon.

Jätelautakunnan talousarvion perusteet vuodelle 2022
Jätelautakunnan kulut katetaan kokonaisuudessa jätelain § 78 mukaisesti
perusmaksuilla. Vastuukuntana toimivalle Saarijärven kaupungille ei
aiheudu kustannuksia jätehuollon viranomaistoiminnasta. Lautakunta
tulouttaa kulut kolmannesvuosittain Sammakkokangas Oy:ltä. Viitasaaren
ja Pihtiputaan osalta lautakunnalle aiheutuvat kulut laskutetaan suoraan
kyseessä olevalta kunnalta vuosittain. Jätehuoltoasiamies on käynyt
talousarvioesityksen sisällön läpi jäteyhtiön edustuksen kanssa
jätetaksasuunnittelun tueksi.

Jätelautakunnan talousarvioon keskeisimmät vaikuttavat tekijät koostuvat
henkilöstömenoista. Viranomaistoiminnan henkilöstökuluihin on
ehdotuksessa varattu yhteensä noin 96 622 €. Tämä
kattaa kahden vakituisen viranhaltijan palkat sivukuluineen sekä
mahdollisuuden kesäajalle opiskelijan kahden (2) kuukauden
palkkaamiseen. Kesäaikana lisäapu on perusteltua, kun tehdään
kompostitarkastuksia toimialueella. Opiskelijaa voidaan hyödyntää myös
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muissa toimistotehtävissä, kuten lomakkeiden käsittelyssä ja asiakas
sähköpostien vastaamisesta.

Tällä hetkellä jätelautakunnassa on 12 kuntaa, joiden jätehuollon
viranomaistehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan. Viitasaaren ja
Pihtiputaan viranomaistehtävien hoito siirtyi kokonaisuudessaan 1.2.2021
alkaen yhteisen lautakunnan hoidettavaksi. Hankasalmen, Pihtiputaan, ja
Viitasaaren kuljetusjärjestelmätarkastelu sekajätteen osalta saatetaan
loppuun ensi vuonna. Myös jätehuoltomääräysten vahvistaminen jää ensi
vuodelle.  

Petäjäveden ja Multian lieterekisteriä aletaan koota maltillisesti
loppuvuonna, ja realistinen tavoite aloittaa seuranta on aikaisintaan vuoden
2023 alussa. Lietehuollon kulut on arvioitu vuodelle 2022 olevan noin
kolmasosa kaikista jätehuollon viranomaiskuluista ja on näin ollen
merkittävä. Lietehuollon kulua tulee lieterekisterin kokoamisen lisäksi,
tyhjennysten toteutumisen seurannasta sekä lietteenkuljetusjärjestelmä-
tarkastelun toteuttamisesta Kannonkoskelle, Karstulaan, Kinnulaan,
Kivijärvelle ja Saarijärvelle.

Vuonna 2022 on tavoitteena edelleen edistää biojätehuoltoa ja biojätteen
erilliskeräystä. Jätelautakunta linjasi 11.6.2019 §:ssä 29, että biojätteen
keräystä tulee tehostaa. Osana tätä, jatketaan vuonna 2022
kompostitarkastusten tekemistä alueella. 

Jätelautakunnan talousarvioesityksen mukaan vuodelle 2022 kokonaiskulut
ovat 135 872 €, josta jätelautakunnan henkilöstokulut ovat 5 600 € ja
viranomaistoiminnan henkilöstokulut ovat noin 96 622 € (pl. virka- ja
koulutusmatkat ja matkakorvaukset). Muiden jätehuollon kulujen on
yhteensä arvioitu olevan noin 33 650 €. Nämä koostuvat lain edellyttämistä
kuulutuksista ja ilmoituksista, joiden kulut ovat huomattavat,
koska ilmoitukset on julkaistava kaikkien jäsenkuntien paikallislehdissä.
Myös laitteistojen ja ohjelmistojen lisenssit ja ylläpito aiheuttavat myös
lautakunnalle huomattavia kustannuksia. Loput kulut koostuvat
postipalveluista, huoneiden vuokrista sekä henkilöstön koulutuksesta.
Kunnilta pyydetään lausuntoja jätelautakunnan talousarviosta ja tarvittaessa
asia tuodaan uudelleen käsittelyyn.

Valmistelija: Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Sydän-Suomen jätelautakunta päättää, että

1) Jätelautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvioesityksen,
tulossopimuksen ja tavoitekortin vuodelle 2022.

2) Kunnille varataan mahdollisuus antaa lausunto jätelautakunnan talous
arvioesityksestä. Mikäli tarve vaatii, käsitellään talousarvioehdotus
uudelleen jätelautakunnassa, minkä jälkeen talousarvioesitys 2022
liitteineen toimitetaan Saarijärven kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
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Päätös: Hyväksytiin kohdat 1-2. 

SJÄTELTK § 38       

Jätelautakunta pyysi jäsenkunnilta lausuntoja talousarvioesitykseen
11.10.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä lausuntoja saapui 6 kpl.
Hankasalmen, Kannonkosken, Kivijärven ja Pihtiputaan kunnalla sekä
Viitasaaren kaupungilla ei ole huomautettavaa jätelautakunnan
talousarviosta. 

Uuraisten kunnan lausunnossa todetaan, että: "Tekninen lautakunta
hyväksyy Sydän-Suomen jätelautakunnan vuoden 2022
talousarvioesityksen.Talousarvioon varatut määrärahat on selkeästi eritelty,
perusteltu ja keinoja menojen vähentämiseksi on nostettu esille. Opiskelijan
palkkaaminen kesäajaksi on hyvin perusteltua. Tekninen lautakunta
muistuttaa, että jätelautakunnan tulee pitäytyä asettamissaan tavoitteissa
projektien valmiiksi saamiseksi. Asiakaspalveluun panostaminen on tärkeä
osa jätehuollon toimivuutta"

Valmistelija: Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Sydän-Suomen jätelautakunta § 39 19.10.2021

Jätetaksa 2022

116/03/2021

SJÄTELTK § 39       

Yleistä jätetaksasta

Jätetaksa perustuu jätelain 78 §:ssä kunnille asetettuihin velvoitteisiin periä
järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän
hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan
tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen
määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätelain mukaiseen
etusijajärjestyksen toteutumiseen. Jätetaksaa sovelletaan kunnan jätehuollon
järjestämisvastuulle kuuluviin jätteisiin, kuten asumisessa sekä kunnan
hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin. Taksaa sovelletaan
asumisessa syntyviin saostus- ja umpisäiliölietteisiin vain perusmaksun
osalta. Jätevesilietteiden käsittelytaksan määrittelee jokainen jäsenkunta
itsenäisesti.

Jäteyhtiö antaa vuosittain oman esityksensä jätetaksasta ja pohjatiedot
jätehuoltopalveluiden kustannuksista, jonka perusteella
jätehuoltoviranomainen tekee jätetaksaesityksen jätelautakunnalle.
Jätelautakunta hyväksyy jätetaksan ja voi jätelain sallimissa puitteissa
määritellä maksupolitiikan, maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden.
Jätetaksan mukaisten jätemaksujen kertymällä katetaan jäteyhtiön
kustannukset kunnallisen lakisääteisen yhdyskuntajätehuollon hoitamisessa.
Lisäksi jätemaksuilla katetaan jätelautakunnan toiminnasta vastuukunnalle
aiheutuneet kustannukset.

Jätetaksasta tulee tiedottaa yleisesti jätelain 79 §:n mukaan ja se tulee olla
yleisesti saatavilla tietoverkossa. Jätelain mukaisesti asukkaille ja muille
jätehuoltopalveluiden käyttäjille on tiedotettava vuosittain jätemaksun ja
perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

Jätetaksan rakenne

Kiinteistöjen jätemaksu koostuu perusmaksusta sekä jäteastian
tyhjennysmaksusta tai aluekeräyspistemaksusta. Jäteastioiden
tyhjennysmaksut muodostuvat kuljetus- ja käsittelyosasta, jotka on eroteltu
taksaan. Kuljetusosalla katetaan jätteiden kuljetuksesta ja kuljetusten
järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Käsittelyosalla katetaan
kunkin jätelajin käsittelykustannukset. Tarvittaessa määräytyy
lisäpalvelumaksu, esimerkiksi pihanoutomaksu.

Jätemaksun suorittamisvelvollisuus
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Jätelain mukaan kaikilla asumiseen ja vapaa-ajan käyttöön tarkoitetuilla
kiinteistöillä on velvollisuus järjestää kiinteistölle jätehuolto. Jätemaksun
on velvollinen suorittamaan kiinteistön haltija tai muu jätteen haltija.
Kaikissa kunnissa perusmaksut suoritetaan jäteyhtiölle. Kiinteistöittäisen
jätteenkuljetuksen maksut (pl. Hankasalmi, Pihtipudas, Viitasaari)
suoritetaan jäteyhtiölle, joka toimii jätehuoltoviranomaisen lukuun hoitaen
laskutuksen ja maksukertymien seurannan. Hankasalmen, Pihtiputaan ja
Viitasaaren kunnissa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä
jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija itse tilaa jäteyhtiön kanssa
sopimuksen tehneeltä kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennykset ja suorittaa
jätemaksun suoraan kuljetusyrittäjälle. Kiinteistön haltijan
kuljetusjärjestelmää täydennetään Hankasalmella jäteyhtiön ylläpitämillä ja
Pihtiputaalla ja Viitasaarella kuntien itsensä ylläpitämillä
aluekeräyspisteiden sekajäteastioilla, joiden käyttömaksut suoritetaan
jäteyhtiölle.

1.1 Jätelautakunnan kustannukset
Perusmaksujen osalta lautakunnan talousarvio on linjassa sovittuun
kustannusjakoon nähden. Jätelautakuntaa perustettaessa kunnat ja jäteyhtiö
päättivät, että jätelautakunnan kulut ovat 20 % perusmaksuista.
Jätelautakunnan budjettiehdotus vuodelle 2022 on 135 872 € (jäteltk
7.9.2021 § 34), mikä on noin 17 % vuoden kokonaisperusmaksukertymästä.
Lautakunnan kulut ovat talousarvioehdotuksen mukaisesti samalla tasolla
kuin vuonna 2019. Henkilöstökulut ovat suurin jätelautakunnan kuluja
aiheuttava tekijä.

1.2 Lieteperusmaksu
Perusmaksuun sisältyvällä lieteperusmaksulla katetaan lietehuollosta
aiheutuvien kulujen osuus, kuten lietehuollon viranomaistehtävät,
lietehuollon asiakasrekisterin ylläpito sekä lietteiden käsittelylaskutus.
Perusmaksuluokka määräytyy kiinteistöllä olevan jätevesijärjestelmän
perusteella. Kiinteistöt, joilla on jokin tyhjennettävä jätevesijärjestelmä
(saostus- tai umpisäiliö tai muu vastaava), ovat velvollisia suorittamaan
lietehuolto-osuuden perusmaksussa. Lietehuollon osuus
viranomaistoiminnan kaikista kuluista on noin arvioitu vuonna 2022 olevan
noin kolmannes. Petäjävedellä ja Multialla on tarkoitus vähintään aloittaa
lieterekisterin tekeminen, jotta seuranta voidaan aloittaa viimeistään vuonna
2023. Vuonna 2022 tehdään myös kuljetusjärjestelmäselvitys
Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Saarijärven kunnissa.
Viemäriverkoston alueella olevilta kiinteistöiltä ei lieteperusmaksun
laskutus ole aiheellinen, koska nämä kiinteistöt kuuluvat kunnan
jätevedestä perittävän perusmaksun piiriin.

1.3 Pakkausjätteet -lasi, metalli, kartonki ja muovi
Perusmaksulla katettavissa palveluissa on pakkausjätteiden (lasi, metalli,
kartonki, muovi) osalta tapahtunut muutoksia pakkausjätteen
tuottajavastuun tultua voimaan vuoden 2016 alusta. Kunnallisella
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jätehuollolla ei ole enää lakisääteistä velvoitetta järjestää edellä mainittujen
jakeiden alueellista keräystä, mutta kustannuksellaan se voi järjestää ns.
täydentävää keräystä. Täydentävää keräystä on pidetty välttämättömänä,
jotta sekajätteen laatu ei heikkene. Erilliskerätty lasi, metalli, kartonki ja
muovi on kuitenkin toimitettava tuottajien järjestämiin
vastaanottopaikkoihin. Täydentävän keräyksen riittävyyttä ja kustannuksia
on arvioitu palvelutasomäärittelyä laadittaessa. Pakkausmuovit ovat
hyötyjätteiden ohella tuottajavastuullista jätettä ja niiden keräyksestä vastaa
Rinki Oy. Ringin ylläpitämiä muovinkeräyspisteitä on toimialueella
seitsemän: Hankasalmi 1, Pihtipudas 1, Viitasaari 2, Karstula 1, Saarijärvi 1
ja Äänekoski 1. Jäteyhtiö on vuoden 2019 aikana aloittanut täydentävää
muovin keräystä myös niissä kunnissa, joissa ei ole Ringin ylläpitämää
muovipakkausten keräystä. Nämä pisteet sijaitsevat: Kinnulassa,
Kivijärvellä, Kannonkoskella, Multialla, Petäjävedellä, Uuraisilla,
Karstulassa ja Suolahdessa.

2. Jätteenkuljetuksen maksut
Seka- ja biojäteastioiden tyhjennyshinnat koostuvat jätteenkuljetus- ja
käsittelymaksusta. Nämä maksut on esitetty säilyvän ennallaan, sillä palvelu
pystytään tuottamaan samalla hintatasolla, vaikka polttoaineen hinnat ovat
nousseet. Tämä onnistuu, koska kilpailutus on antanut tasoittavan
vaikutuksen kokonaiskustannuksiin.

2.1 Perusmaksut
Perusmaksu esitetään pidettäväksi nykyisellä tasolla. 
Perusmaksulla katettavia toimintoja ovat:
- vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely
- hyötyjätteiden täydentävä keräys
- aluekeräyspisteiden ylläpito
- jäteneuvonta ja tiedotus
- jäteviranomaisen kustannukset
- osa asiakaspalvelun kuluista
- osa laskutuksen kuluista
- asumisen jätehuollossa syntyvät luottotappiot

Lieteperusmaksuun esitetään 10 % korotusta vuodelle 2022. Korotus
katsotaan aiheelliseksi, sillä lietehuollon perusmaksulla tulee kattaa kaikki
tästä aiheutuvat laskutus ja rekisterityö sekä muut lietehuollon
viranomaistyö. Vuoden 2022 työmäärää arvioitaessa sekä nykyisellään
tiedossa olevaa kertymää ajatellen ei tulo nykyisellään kata siitä aiheutuvia
kustannuksia. 

Perusmaksukäytännöt yhtenäistetään vuoden 2021 alussa koskemaan myös
Viitasaarta ja Pihtipudasta (ei koske lieteperusmaksun osuutta). Viitasaaren
ja Pihtiputaan osalta perusmaksussa tulee siis muutoksia nykyiseen.
Perusmaksun laskutusperusteet ovat olleet erilaiset Pihtiputaalla ja
Viitasaarella ja ne ovat olleet sidoksissa asukasmäärään. Perusmaksun
laskutusperuste muuttuu kiinteistötyyppikohtaiseksi. Tämän vuoksi osalla
pienkiinteistöistä perusmaksu laskee. Korotus perusmaksuun koskee
kiinteistöjä, joilla on ollut yksi asukas. Uutena perusmaksu tulee
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koskemaan rivi- ja kerrostaloja sekä asumispalveluyksiköitä (vakituisen
asumisen hoivapalveluyksiköt, asuntolat ym.). 

Kierrätystavoitteiden kiristyminen ja materiaalin kierrätyksen yleistyminen
erityisesti muovin ja tekstiilijätteen osalta vaatii panostusta ja varoja
lähitulevaisuudessa. On myös todettava, että perusmaksukertymä on tällä
hetkellä liian alhainen kuluihin verrattuna.  

2.2 Energiaksi toimitettavan sekajäteastian tyhjennyshinnat
Sekajätteen astiakohtaiset käsittelyhinnat pidetään esityksen mukaan
ennallaan. Myös käsin siirrettävien (140–660 l) kuljetushinta sekä
nostoperusteiden astioiden osalta kuljetushinta pidetään ennallaan. Myös
pikakonttien tyhjennyshinnat pidetään ennallaan, koska niitä on erittäin
vähän ja niiden käytöstä ollaan luopumassa kokonaan. Lisäsäkin ja
irtojätteen hinnat pidetään ennallaan. Taksassa on hinnat myös
lajittelemattomalle sekajätteelle ja ne pidetään ennallaan. Lajittelemattoman
sekajätteen hintaa voidaan käyttää esimerkiksi, kun on
kompostitarkastuksessa hylätty kompostori. Tällöin, jos biojäte on
sekajätteen joukossa, tulee tyhjennysrytmitys astialle biojätteen mukaisesti
korkeintaan 2 vko kesällä ja 4 vko talvella. 

2.3 Biojätteen tyhjennyshinnat
Taksaesityksen mukaan taksa pidetään astiatyhjennysten osalta ennallaan.
Taksaan lisätään uutena aluekeräyspisteen biojäteastian käyttöoikeus
taajaman vakituisille pientaloille, alle viiden huoneiston kiinteistöille ja
taajaman vapaa-ajankiinteistöille. Tämä palvelu on käytössä ainoastaan
Viitasaaren ja Pihtiputaan taajaman asiakkailla, sillä muissa kunnissa ei tätä
palvelua ole tarjolla.  

2.4 Lisäpalvelumaksut
Jäteastian tyhjennysmaksun lisäksi on lisämaksu tilanteissa, joissa
keräyksestä tai keräyspaikasta aiheutuu jäteyhtiölle lisäkustannuksia tai
asiakas on itse tilannut lisäpalvelun. Asiakas voi halutessaan tilata astian
tyhjennyksen pihasta, jolloin veloitetaan pihanoutomaksu.

2.5 Pakkausjätteet - lasi, metalli, kartonki ja muovi
Lasin, metallin ja kartongin osalta kuljetushinnat pidetään ennallaan.
Pakkausjätteen osalta hinta koostuu vain kuljetuksesta, koska käsittely on
ilmaista. Pikakonttien tyhjennyshinnat pysyvät ennallaan.

Muovipakkausten keräys ei vielä ole ollut mahdollista omalla astialla.
Astiatyhjennyshinta on kuitenkin sisällytetty taksaan. Mahdollisten
keräysastioiden kokojen on esitetty olevan 140-660 l. Lisäksi hinnat on
pyydetty nostoperusteiselle säiliölle. Tyhjennyshinnoiksi esitetään samaa
kuin sekajätteelle. Muovipakkausten keräämisen edellyksenä on, että
astioita on riittävän paljon, jotta jakeen kerääminen on järkevää.
Jätelautakunta on lisäksi linjannut, että ennen keräämisen aloittamista on
mm. keräämisen kustannuksista oltava tietoisia. 

2.6 Aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksu
Aluekeräyspisteet ovat jäteyhtiön ylläpitämiä keräyspisteitä, joissa voidaan
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kerätä pakkausjätteiden lisäksi myös sekajätettä. Pakkausjätteiden keräys
aluekeräyspisteillä katetaan perusmaksuilla. Sekajätteen alueellinen keräys
on sallittu vain asiakkaille, jotka maksavat aluekeräyspistemaksua.
Aluekeräyspistemaksu on kiinteistökohtainen ja sen suuruus on porrastettu
kiinteistön käyttötarkoituksen ja kiinteistön asukasmäärän mukaisesti.

Vapaa-ajan asukkaiden osalta aluekeräyspisteen käyttäminen on suositeltua,
koska vapaa-ajan asuminen on satunnaista ja toisaalta usein mökkitiellä
jäteautolla liikennöinti on haastavaa.

Tällä hetkellä ei ole tarve muuttaa aluekeräyspisteen käyttöoikeusmaksuja
vuodelle 2022 vakituisen asumisen osalta. Ainoastaan
käyttöoikeusmaksujen yhtenäistäminen tulee tehdä Pihtiputaalle ja
Viitasaarelle, sillä niiden laskutusperuste on erilainen kuin
muulla alueella, jolla kerätään sekajätettä aluekeräyspisteellä. Multialla ei
ole vielä sekajätteen alueellisia keräyspisteitä, mutta niitä on tarkoitus
perustaa, kun kunnan järjestämä kuljetus aloitetaan 1.1.2022 alkaen.
Vapaa-ajan asumisen osalta maksut pidetään ennallaan.

2.7. Laskutuslisä
Jätemaksutaksassa on laskutuslisä, jota voidaan käyttää tapauksissa,
joissa laskutus poikkeaa tavanomaisesta. Se pidetään ennallaan.

3. TSV taksa (toissijainen vastuu)
Vuonna 2018 vahvistettiin ensimmäisen kerran jätelautakunnassa ns. TSV
taksa. Elinkeinoelämän jätehuolto on pääsääntöisesti jätelain 28 §:n
mukaisesti jätteen haltijan järjestämisvastuulla. Kunnalla on kuitenkin
jätelain 33 §:n nojalla velvollisuus tarjota yrityksille jätehuoltopalveluja
tilanteessa, jossa ne eivät saa markkinoilta palveluja kohtuullisin ehdoin.
Jätelain mukaisesti palvelua tulee tarjota, jos jätteen haltija tätä muun
palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään
soveltuu kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.
Jatkuvasta kuljetus- tai vastaanottopalvelusta tehdään jätteen haltijan ja
kunnallisen jäteyhtiön välillä jätelain mukainen sopimus. Kunnan
toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan pyynnön edellytyksenä on, että
jätteen haltija on julkaissut jätelain 143 a §:ssä tarkoitetussa jätteiden ja
sivuvirtojen tietoalustassa (materiaalitori) tarjouspyynnön tarvitsemastaan
jätehuoltopalvelusta ja että tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole
kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14
vuorokauden määräajassa. 

TSV-palvelut ovat lakisääteisiä palveluja, ja niitä varten on oltava taksa.
Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan lakisääteisestä jätehuollon järjestämisestä
on perittävä kustannukset täysimääräisesti kattavaa jätemaksua.
TSV-maksujen on vastattava mahdollisimman tarkasti juuri
TSV-palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Palveluja ei saa
kompensoida asukkaiden jätemaksuilla tai markkinaehtoisen toiminnan
tuloilla. TSV-taksan mukaiset maksut ovatkin monin paikoin korkeampia
kuin kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätehuollon maksut.
Jätelautakunta hyväksyy TSV-taksan ja näitä palveluja käyttävien yritysten
jätemaksut määrätään taksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan kuntien
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jäteyhtiölle, joka toimii jätelautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja
maksukertymien seurannan.

Jätteenkeräyspalveluja tarvitsevien TSV-asiakkaiden jätemaksut koostuvat
jäteastioiden tyhjennysmaksuista ja mahdollisista lisäpalvelumaksuista.
TSV-asiakkaiden ei ole mahdollista liittyä aluekeräyspistepalvelun
käyttäjiksi.

Nyt käsiteltävää TSV-jätetaksaa sovelletaan jätelautakunnan toimialueen
kunnissa, joissa on jätelain 36 §:n mukainen kunnan järjestämä
jätteenkuljetus eli Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä,
Multialla, Petäjävedellä, Saarijärvellä, Uuraisilla ja Äänekoskella.
Käsittelyosuus tulee olla tämän taksan mukaisesti laskutettu myös
kiinteistönhaltijan kuljetuksen alueella riippumatta kuljetusyrityksestä, kun
jäte toimitetaan Sammakkokangas Oy.n käsiteltäväksi. TSV-taksa tulee
selvästi erottaa asumisen palveluiden taksasta.

4. Jäkeskusksen ja lajitteluasemien vastaanottohinnastot

Sammakkokangas Oy ylläpitämän jätekeskuksen vastaanottomaksut
ovat olleet 2019 vuodesta alkaen osana jätelautakunnan vahvistamaa
jätetaksaa. Jätelautakunnan vahvistamina niistä tulee julkisoikeudellisia.
Kiinteistöllä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, laatunsa tai
määränsä vuoksi sovellu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä
jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi aluekeräyspisteissä, on
toimitettava jäteyhtiön osoittamaan vastaanottopaikkaan jätekeskukseen tai
kuntakohtaiselle jätteen lajitteluasemalle. Tässä taksassa määritellään
kunnan vastuulla olevien jätteiden vastaanottomaksut Sammakkokangas
Oy:n jätekeskuksessa sekä lajitteluasemilla. 

Jätekeskuksen taksa perustuu jätelain 78 §:ssä kunnille asetettuihin
velvoitteisiin periä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan
tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Jätekeskuksessa maksut
ovat kuljetuskalustoon perustuvia kuormakohtaisia maksuja. Maksu
peritään, mikäli kuorma sisältää maksullista jätettä. Jäteverollisten jätteiden
vastaanottohinnat sisältävät jäteveron. Mikäli taksasta ei löydy
käsittelyhintaa, tulee asiakkaan olla yhteydessä jäteyhtiöön. Jätekeskuksen
vastaanottohinnat määritellään niin kunnan vastuulle kuuluvan
asumisenosalta kuin toissijaisen jätehuoltovastuun (TSV) nojalla.
Jätekeskuksen tarjoamat jätehuoltopalvelut elinkeinotoiminnalle ovat  siten
osa kunnan lakisääteistä jätehuoltopalvelutehtävää. 

Muutokset jätetaksassa vuoteen 2021 verrattuna:
1. Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki lisätty samaan
taksa-asiakirjaan
2. Jätetaksa asiakirjoja on vain kaksi aikaisemman neljän sijaan (Jätetaksa
ja jätekeskustaksa 2022 sekä TSV jätetaksa ja jätekeskustaksa 2022).
3. Taksa-asiakirjoihin on tehty pieniä korjauksia ja täsmennyksiä tekstiin.
Taulukkotekstejä on täydennetty sisältöä kuvaavammiksi.
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4. Lieteperusmaksuun on esitetty 10 % korotusta.
5. Irtokartongille/-pahville on lisätty taksaan hinta sekä kunnan
ensisijaiselle (14,88 € sis alv 24 %) että toissijaiselle jätteelle (17,86 € sis
alv 24 %).
6. Jätekeskus TSV taksaan on lisätty kestopuun vastaanottohinta 240 €/tn
(sis alv 24%) ja laskutuslisä astiapalvelulaskuille, koska TSV asiakkaiden
laskutus ei ole perusmaksulla katettavaa. 
7. Jätekeskuksen tonnikohtaisten vastaanottohintojen osalta esitetään
rakenteellista muutosta siten että  lavakohtaisesta lajittelumaksusta
luovutaan (sekä kuntavastuullisen että TSV taksan osalta). 

Pihtipudasta ja Viitasaarta koskevat muutokset:
1. Laskutusrytmi muuttuu kolmen kuukauden välein tapahtuvaksi
kiinteistöillä, joilla on aluekeräyspisteen käyttöoikeus. Astiapalvelun alaiset
kiinteistöt ja vapaa-ajankiinteistöt laskutetaan kerran vuodessa. 
2. Perusmaksun maksuperusteet muuttuvat suuruus ja määräytymisen
perusteet muuttuvat. Perusmaksu laskutetaan kaikilta kiinteistöiltä kerran
vuodessa.
3. Aluekeräyspistemaksuluokkien määrä ja luokittelu muuttuu vakituisten
käyttäjien kohdalla taulukon 1. mukaisesti.

Taulukko 1. Aluekeräyspistemaksuvertailu nykyisen ja esityksen mukaisen
taksan mukaan.
Asukasmäärä Pihtipudas ja Viitasaari vuonna

2021 (€/vuosi)
Vuonna 2022 
(€/vuosi)

1 90 -
1-2 - 140,56
2-3 185 -
3-4 - 211,44
4-6 250 -
5-6 - 281,62
yli 6 250 +35/henkilö -
7-8 - 394,26
9-10 - 493,46
yli 10 - 592,66

4. Vapaa-ajankiinteistöjen kohdalla aluekeräyspistemaksuperuste muuttuvat
joko kesäaikaiseen (1.5.-31.9.) tai ympärivuotiseen käyttöön.
5. Biojätteen aluekeräyspistemaksun suuruus ja maksuluokittelu muuttuvat
siten, että vakituisille pientaloille tai alle 5 huoneiston kiinteistölle sekä
ympärivuotisessa vapaa-ajankäytössä olevalle kiinteistölle taksa on 50 € (sis
alv 24 %). Kesäajan käytössä olevalle vapaa-ajankiinteistölle taksa on 25
€/vuosi (sis alv 24%).
6. Viitasaaren ja Pihtiputaan osalta vahvistetaan lajitteluasea taksa sekä
TSV-taksa, jotka eivät ole olleet aiemmin käytössä näissä kunnissa. Näissä
kunnissa on yksityisten ylläpitämät lajitteluasemat, joilla on omat
hinnastonsa, eikä tämän taksan hinnat päde näissä. Tämä taksa tulee
sovellettavaksi esim. jos Viitasaarelta asukas vie jätteensä Kinnulan
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lajitteluasemalle. Tällöin laskutus toteutuu tämän taksan mukaisesti.

Sammakkokangas Oy:n toimitusjohtaja esittelee taksaa kokouksessa.

Valmistelija: Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus:  Sydän-Suomen jätelautakunta
päättää että

1) Jätetaksaluonnokset annetaan yleisesti tiedoksi pitämällä se nähtävillä
tietoverkossa 21.10.-29.11.2021. Hallintolain § 41 mukaisesti
kuntalaisille ja asianosaisille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava
vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 30.11.2021
mennessä.

2) Jätetaksaluonnoksista kuulutetaan jäsenkuntien kotisivuilla. Viitasaaren
ja Pihtiputaan osalta taksa kuulutetaan myös paikallislehdissä (Kotiseuden
Sanomat ja Viitasaaren seutu).

3) Pyydetään lausunnot taksaluonnoksista jätelautakunnan jäsenkunnilta
30.11.2021 mennessä.

4) Pihtipudasta ja Viitasaarta tiedotetaan kuntien verkkosivujen
kuulutuksen sekä lehtikuulutuksen lisäksi vielä erikseen taksaehdotuksen
mukaisista muutoksista.

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-4.

Sammakkokankaan toimitusjohtaja Outi Ruuska esitteli taksaa
kokouksessa.

Liitteet Liite 1 Jätetaksa + jäteasema 2022 (luonnos)
Liite 2 TSV-jätetaksa + jäteasema 2022 (luonnos)
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Sydän-Suomen jätelautakunta § 40 19.10.2021

Jätehuollon palvelutaso 2022-2026

130/03/2021

SJÄTELTK § 40       

Jätehuollon palvelutasossa asetetaan raamit sille, millaisia jätehuollon
palveluita alueen kuntalaisille tarjotaan. Tämä tarkoittaa
jätehuoltopalveluiden kattavuuden ja laadun minitasoa. Kunnan järjestämän
jätehuollon palvelutaso on suorassa yhteydessä jätehuollosta perittäviin
maksuihin. Tavoitteena on siis määrittää optimitaso, jossa palvelu on
riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä.

Jätehuollon palvelutason määrittäminen tehdään yhteistyössä alueen
kuntien, jätelautakunnan sekä jäteyhtiön kanssa. Palvelutaso määritellään
ensisijaisesti kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon osalta. Jätelakiin on
kirjattu kunnan jätehuoltopalveluja koskevia laatuvaatimuksia. Kunnan on
huolehdittava, että

1) käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus,
2) käytettävissä on riittävästi vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia
vastaanottopaikkoja, jotka ovat vaivattomasti jätteen tuottajien
saavutettavissa,
3) käytettävissä on riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut, kuten
etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen,
4) jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne
vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua, sekä
5) jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä
tiedotetaan riittävästi ja riittävän usein.

Jätehuolto on kunnallinen palvelu, joka rahoitetaan palvelusta perittävillä
maksuilla. Kunnan velvollisuutena on kantaa järjestämästään jätehuollosta
täysikatteista jätemaksua ja julkisoikeudellisella kunnan jätemaksulla tulee
kattaa sekä kunnalle että kunnan omistamalle yhtiölle kunnan
lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvat kustannukset.
Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja
mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Lautakunnan alueella on edellinen palvelutaso määritetty vuosille
2017–2021. Tämä on vahvistettu kuitenkin koskemaan vain silloisia ns.
täyden palvelun kuntia. Tarkasteltaessa koko aluetta nyt yhtenä
kokonaisuutena huomioidaan nykyiset palvelut ja muutostarpeet sekä
määritellään palvelutaso ja tavoitteet aikavälille 2022–2026. 

Palvelutaso on laadittu yhteistyössä kunnan viranhaltijoista, jäteyhtiön
edustajasta ja jäteviranomaisesta koostuneessa työryhmässä. Palvelutason
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tavoitteet ja minimitaso on koottu työryhmässä käytyjen keskustelujen,
jätalain muutoksen ja palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten
pohjalta. Jätelain muutokset pakkausjätteiden keräämisestä ja niistä
maksettavista korvauksista saivat aikaan ajatusmallin muutoksen kunnan
täydentävän keräyksen järjestämisessä toimialueella. Pakkausjätteet ovat
tuottajien jätettä ja niiden keräämisen painopiste siirtyy lailla kiinteistöiltä
kerättäväksi. Tästä kerätystä jätteestä maksetaan kunnille korvausta, joka
joka tulee huomioida asiakkaan jätemaksuista. Tämän seurauksena taas
alueellisen keräämisen määrä tulee vähenemään, eikä tästä täydentävästä
keräyksestä makseta kunnille korvausta. Nämä kustannukset siis tulee
kattaa perusmaksuilla. 

Ajatusmallin muutos, on siinä, että pyrimme siirtymään kuntakohtaisesta
ajatusmallista koko alueen yhtenä konaisuutena käsittävään malliin. Vaikka
palvelutasoon on kirjattu nykytila sekä tavoitteet kuntakohtaisesti, on nyt
ilmoitettu myös yhteenlasketut määrät esim. aluekeräyspisteiden määrissä
käsittämään koko aluetta.

Keskeisimmät painopisteet jätehuollon toteuttamiseen ja tavoitteiksi
vuosina 2022-2026:
1. Sekajätteen koostumuksen seuranta ja laadun parantaminen. Seuranta
toteutetaan vähintään 2 vuoden välein. 

2. Vuosittaiset kiinteistöillä tehtävät kompostitarkastukset. 

3. Jäteasemapalveluiden kehittäminen:   
 - Huomioitava asukasmäärän kehitys.
 - Joudutaan mahdollisesti asemia sulkemaan ja etsimään uusia
 sijainteja

4. Aluekeräyspisteverkoston rakenteellinen kehitys sekä hyötyjätteiden että
sekajätteiden keräyksen osalta. 
 - Pyritään kustannussäästöihin, jätteen laadun parantamiseen, 
 ja muokkaamaan verkostoa jätelain vastuiden mukaiseksi.
 - Puhtaampiin jätejakeisiin.
 - Väärinkäytösten vähentämiseen.

5. Tekstiilijätteen keräysverkoston rakentaminen. 
 - Suuret kustannukset erityisesti perustamisvaiheessa.

6. Lietehuollon kehittäminen. 
 - Seurantarekisterin laajentamiseen ja tasataksan käyttöönotto.

7. Tiedottaminen  verkostomuutoksista kattavasti.

8. Palveluiden onnistumisen mittarina asiakastyytyväisyyskysely.  
 - Palveluita pyritään parantamaan saadun palautteen  
 perusteella.

Palvelutasoluonnos esitellään kokouksessa, mukaan lukien alueellinen
keräyspistesuunnitelma hyötyjätteille. Palvelutaso käsitellään myös
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Pöytäkirjan tarkastajat:

jäteyhtiön hallituksessa. 

Valmistelija: Jätehuoltoasimies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Jätehuollon palvelutasoluonnoksesta
pyydetään lausunnot jäsenkunnilta. Lausunnot tulee toimittaa 30.11.2021
mennessä. 

Päätös: Liite 4 korjattu sekä liitteet 5 ja 6 lisätty. Hyväksyttiin. 

Sammakkokankaan toimitusjohtaja Outi Ruuska esitteli palvelutasoa
kokouksessa.

Liitteet Liite 3 Palvelutasoluonnos 2022-2026
Liite 4 Keräyspistesuunnitelma 2021
Liite 5 Keräyspistesuunnitelma kartta 2026 (luonnos)
Liite 6 Keräyspistesuunnitelma 2026
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Sydän-Suomen jätelautakunta § 41 19.10.2021

Tiedoksi saatettavat asiat

SJÄTELTK § 41       

1. Keski-Suomen liitosta Enni Huotari esittelee Keski-Suomen sekajätteen
koostumustutkimuksen tuloksia.

2. Jäteyhtiön toimitusjohtaja Outi Ruuska kertoo jäteyhtiön ajankohtaisista
asioista.

3. Kompostitarkastukset tehtiin kiinteistöille, jotka ensimmäisellä
tarkastuksella hylättiin. Tarakstuksia tehtiin yhteensä 99 kpl. Näistä
hyväksyttyjä oli 62 kpl ja hylättyjä 37 kpl.

Valmistelija: Jätehuoltoasiamies 050 3903 765.

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

Liitteet Liite 7 Kompostitarkastukset yhteenveto 
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Sydän-Suomen jätelautakunta § 42 19.10.2021

Jätehuoltoviranomaisen tekemät viranhaltijapäätökset 30.8.-12.10.2021

SJÄTELTK § 42       

Maksumuistutukset      2 kpl

Tyhjennysväli- ja aluekeräyspistepäätökset    - kpl
Keskeytyspäätökset     22 kpl
Vapautus jätehuollon maksuista    38 kpl

Lietehuollon päätökset:
Saostussäiliön tyhjennysvälin pidentäminen   3 kpl
Lietteen omatoimiset käsittelyluvat    3 hyv
      1 hyl
Perutut omatoimiset lietteen käsittelyluvat    - kpl
Vapaa-ajankiinteistön omatoiminen kompostointilupa tai   - kpl
tyhjennysoikeus

Valmistelija: Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

Jätehuoltoasiamiehen ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Toimielin: Sydän-Suomen jätelautakunta  Kokouspäivämäärä: 19.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 37-42.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raa viin pää tök siin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Sivulantie 11
PL 13, 43101 SAARIJÄRVI
kirjaamo@saarijarvi.fi

Kirjaamon aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 8.00-15.00

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mäs ti
vaikuttaa
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirja, johon sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kai sem min
toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuin kun ta
ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Tiedoksi saanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi Saarijärven kaupungin verkkosivuille  21.10.2021.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lä het tä mi ses-
tä tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kol man te na
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei lueta määräaikaan.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar ki lau an tai, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava kaupunginhallitukselle kau pun gin
kirjaamon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää al le kir joi tuk sel la, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käy tet tä vis sä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mäs ti
vaikuttaa sekä

- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt
oikaisuvaatimuksen.  Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muu tos ta kun nal lis va-
li tuk sin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100  Hämeenlinna

Puhelin  029 56 42200 (vaihde)
Telefaksi  029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä het tä mi ses tä tai
erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kol man te na
päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua  kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Va li tus ai kaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar ki lau an tai, saa
valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät  Valitusaika   päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Valituskirjaan on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on il moi tet ta va myös tämän nimi ja
kotikunta.

Valituksen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää al le kir joi tuk sel la, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käy tet tä vis sä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Lisätietoja
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Hal lin to-oi-
keus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muut taa
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan


