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Sivu 1

Kokousaika

16.6.2021, kello 18.00 – 19:00

Kokouspaikka

Ilmajoen kunta, teknisen osaston kokoushuone, Ilkantie 17
Kokous toteutetaan hybridikokouksena siten, että kutsutut henkilöt
voivat valintansa mukaan osallistua kokoukseen kokouspaikalla tai
sähköisesti Teams-kokouksen kautta. Sähköinen osallistuminen
vaatii videoyhteyttä vähintään läsnäolijoiden tunnistamisen ajaksi.
Ilmajoki:
Kari J. Knuuttila, puheenjohtaja paikalla
Alavus:
Heli Rajalahti paikalla
Kihniö:
Erja Silvennoinen etänä
Kuortane: Rauno Laitila, vpj. liittyi etänä § 6 aikana
Kurikka:
Jarmo Alajoki paikalla
Lapua:
Carita Liljamo etänä
Seinäjoki: Juhani Kaukosalo paikalla
Pasi Kärki etänä
Tiina Vesapuisto etänä
Ähtäri:
Timo Nyyssölä etänä

Päätöksentekijät

Poissa
Muut läsnäolijat

Esittelijä vs. jäteasiamies Päivi Mikkola
Esittelijä jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää
Sihteeri Minna Kokkonen

Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien
valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rajalahti Heli ja Alajoki Jarmo.

Asiat

§:t 6 - 10

Työjärjestyksen
hyväksyminen
Pöytäkirjan
allekirjoitus

Kari J. Knuuttila
puheenjohtaja
Pöytäkirja on
tarkastettu

16.06.2021

Rajalahti Heli
Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Minna Kokkonen
pöytäkirjanpitäjä

2.7.2021, virka-aikana

Minna Kokkonen
jätelautakunnan
toimistosihteeri

Alajoki Jarmo
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JÄTELAKIUUDISTUS JA SUUNNITELMAT UUDISTUKSEN HUOMIOON OTTAMISEKSI
Valmistelijana vs. jäteasiamies Päivi Mikkola
Hallituksen esitys HE 40/2021 jätelain muuttamiseksi on eduskuntakäsittelyssä ja lain odotetaan tulevan voimaan 1.7.2021. Lausunnolla keväällä 2020 olleeseen hallituksen esitykseen ei tehty
oleellisia muutoksia, lukuun ottamatta sekalaisen yhdyskuntajätteen keräystä, jossa kunnan on edelleen mahdollista lakiin kirjattujen edellytysten täyttyessä päättää, että kiinteistönhaltija järjestää
jätteenkuljetuksen. Erilliskerättävien jätteiden kuljetusjärjestelmä
on hallituksen esityksessä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, mikä
tukee kunnan velvoitetta huolehtia asumisen ja kunnan hallinto- ja
palvelutoiminnan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamisesta.
Lakeuden Etapin alueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus,
joten lakiuudistus ei tuo muutoksia toimialueen kuljetuksiin. Kurikan Jurvan alueella on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, joten tulevissa jätehuoltomääräyksissä ja jätetaksassa otetaan huomioon alueen erityispiirteet sen siirryttyä Lakeuden Etapin toimialueelle.
Jätelakiuudistus laajentaa jätteiden erilliskeräystä selvästi nykyisestä. Konkreettisista erilliskeräysvelvoitteista säädetään annettavilla asetuksilla. Asetukset tulevat lausunnolle todennäköisesti vielä kesäkuun aikana. Jätelakiuudistuksen ajatuksena on, että jätelain 15 §:ää täydentävä asetuksella tapahtuva sääntely rakentuisi
valtioneuvoston ja kunnan toisiaan täydentävälle toimivallalle.
Kuntien jätehuoltomääräyksissä on mahdollista tiukentaa tai väljentää velvoitetta jätelautakunnan päätöksellä.
Hallituksen esitys lähtee siitä, että biojätteen erilliskeräys käynnistyy kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä
viimeistään heinäkuussa 2022. Biojätteen erilliskeräys laajenisi yli
10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille viimeistään heinäkuussa 2024. Kotikompostointiin myös kannustetaan ja kompostointi tullaan jatkossa laskemaan mukaan biojätteen kierrätysasteeseen. Pienmetallijätteen ja pakkausjätteen erilliskeräykset
alkavat viimeistään heinäkuussa 2023. Kunnat ja pakkausten tuottajat järjestävät asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräyksen yhteistoiminnassa. Tekstiilijätteen alueellinen vastaanotto
alkaisi vuoden viimeistään 2023 alusta. Myös kuntien hallinto- ja
palvelutoiminnalle sekä elinkeinotoiminnoille säädetään jäteasetuksella erilliskeräysvelvoitteita.
Jätelakiuudistuksen tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä saadaan kierrätettyä 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 65 prosenttia vuoteen 2035
mennessä. Nykyisin yhdyskuntajätteestä kierrätetään Suomessa
noin 42 prosenttia.
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Jätehuoltomääräykset ja palvelutasomäärittely
Jätehuoltomääräykset on jätelain uudistuksesta johtuen tarkistettava vastaamaan muuttuneita säännöksiä. Kuntaliitto aloittaa valtakunnallisen jätehuoltomääräysoppaan päivittämisen elokuussa
2021. Oppaan julkaisuaikatavoite on tammikuu 2022.
Lakeuden Etapin avainhenkilöiden ja jätelautakunnan viranhaltijoiden kesken on päädytty siihen, että nykyisiä jätehuoltomääräyksiä on järkevää päivittää tänä vuonna ainoastaan niiltä osin,
mitä Kurikan Jurvan alueen siirtyminen toimialueelle edellyttää.
Kun jäteasetuksen sisältö varmistuu, on tarkoitus aloittaa toimialueen kuntien, Lakeuden Etapin ja Lakeuden jätelautakunnan yhteistyössä suunnittelu jätelainsäädännön uudistusten toimeenpanosta ja alueen jätehuollon palvelutasotavoitteiden määrittämisestä. Jätehuoltomääräysten uudistaminen on tarkoitus aloittaa välittömästi Kuntaliiton jätehuoltomääräysoppaan valmistuttua vuoden
2022 alussa. Uudistetut jätehuoltomääräykset tulisivat voimaan
viimeistään vuoden 2023 alusta alkaen.
Jätetaksan uudistaminen ja vuoden 2022 taksan valmistelu
Kuntaliitto on aloittamassa myös jätetaksan laatimisprosessin ohjeistuksen tekoa. Jätetaksan laadintaan ei ole ollut valtakunnallista
ohjeistusta ja Kuntaliitto on todennut, että jätehuoltoviranomaisten
taksat poikkeavat sekä rakenteeltaan että sisällöltään toisistaan
huomattavastikin eri puolilla Suomea.
Jatkossa lisääntyvä kunnan järjestämä kuljetus muuttaa taksojen
laatimista monilla alueilla. Ohjeistusta tarvitaan myös ohjaavan
taksan entistä painokkaampaan käyttöönottoon kierrätyksen lisäämiseksi sekä kuntien ja tuottajien yhteistoiminnan huomiointiin
ja tuottajien kunnille maksamien korvausten ohjaamiseen alentamaan pakkausjätteiden maksuja. Tavoitteena on myös kehittää jätetaksoja nykyistä asiakasystävällisempään suuntaan. Taksaohjeistuksen odotetaan valmistuvan toukokuun 2022 loppuun mennessä.
Luonnos Lakeuden jätelautakunnan hyväksymäksi jätemaksutaksaksi 1.1.2022 alkaen on valmistelussa jätelautakunnan henkilöstön ja Etapin taksatyöryhmän kesken. Taksatekstejä on uudistettu
ja sisältöä jäsennelty uudelleen, siten että Kurikan Jurvan alueen
kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta johtuvat, jätetaksaan kuulumattomat palvelut on voitu huomioida selkeästi omina osioinaan.
Kuntaliiton jätetaksaoppaan valmistuttua on tarkoitus aloittaa taksan tarkempi uudistaminen, muun muassa kierrätykseen kannustavuuden osalta. Jätelautakunnan talousarviossa vuodelle 2021
on toiminnallisena tavoitteena jätemaksutaksan uudistaminen
kierrätykseen kannustavaksi. Tavoitteen saavuttamista on hankaloittanut jätelakiuudistuksen voimaantulon viivästyminen ja sen
myötä epävarmuus erilliskeräysvelvoitteista ja -keräysten rahoit-

Sivu 3

§ 6, JLK 16.6.2021 18:00

YHT: 435/2021

ILMAJOEN KUNTA

tamisesta. Toisaalta tuleva valtakunnallinen ohjeistus antaa hyvän
pohjan kierrätykseen kannustavan taksan laadintaan, joten jätemaksutaksan perusteellinen uudistus on järkevää siirtää kevääseen 2022.
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Jätelautakunta merkitsee tiedoksi jätelakiuudistuksen tilannekatsauksen sekä suunnitelmat Lakeuden Etapin ja jätelautakunnan
toimialueen palvelutasomäärittelyn, jätehuoltomääräysten ja jätemaksutaksan valmistelusta.
Jätelautakunta hyväksyy esittelytekstissä esitettyjen perustelujen
nojalla kuluvan vuoden taksauudistustavoitteen siirtymisen vuodelle 2022.

Päätös:
Tilannekatsaus ja suunnitelmat merkitään tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Rauno Laitila liittyi kokoukseen etänä tämän pykälän aikana.

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola puh. 044 4191 879,
paivi.mikkola@ilmajoki.fi

Sivu 4

§ 7, JLK 16.6.2021 18:00

YHT: 434/2021

ILMAJOEN KUNTA

JÄTTEEKULJETUKSEEN LIITTYMÄTTÖMIEN SIIRTO YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISELLE
Jätelain ja yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien jätteiden tuottajien on liityttävä kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen
yhdyskuntajätteen osalta. Kihniön kunnassa vakituisesti asuttujen
kotitalouksien on mahdollista liittyä aluekeräyspisteen asiakkaaksi
kiinteistöittäisen kuljetuksen sijasta alueilla, joille jäteauto ei pääse. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen, eikä siitä voida
myöntää vapautusta. Mikäli rakennus on asuinkelvoton, tulee tästä esittää puolueettoman asiantuntijan lausunto tai kiinteistön haltijan kirjallinen selvitys kuvaliittein jätehuoltoviranomaiselle. Ennen
tätä velvollisuutta liittyä jätehuoltoon ei voida poistaa. Tyhjillään
olevilla asuinkiinteistöillä tulee olla voimassa oleva jätelautakunnan päätös jätehuollon keskeyttämisestä. Vapaa-ajan asuinrakennukselle keskeytystä ei voida myöntää.
Liittymisvelvollisuus kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen yhdyskuntajätteen osalta koskee myös asuinhuoneistoja, jotka ovat liiketilojen yhteydessä, mutta joita käytetään asumiseen. Järjestetty jätteenkuljetus koskeen jätelain 32
§:ssä kunnan vastuulle säädettyä jätettä, myös liikehuoneistossa
syntyvää yhdyskuntajätettä, joka kerätään kiinteistöllä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa
asumisessa syntyvän jätteen kanssa.
Jätehuoltomääräysten mukaisesti liittyminen jätteenkuljetukseen
tai aluekeräyspisteen asiakkaaksi tehdään jäteyhtiö Lakeuden
Etappi Oy:n kautta. Jäteyhtiö vastaa yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä. Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön
haltijan on järjestettävä kiinteistölle jätteiden keräyspaikka sekä
hankittava siihen tarvittavat jäteastiat. Kiinteistön haltijan on sijoitettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluva jäte jäteastiaan. Jätehuoltomääräysten mukaisesti jäteastia voi olla
myös yhteinen vierekkäisten kiinteistöjen ja lähinaapureiden
kanssa.
Mikäli kiinteistöä ei ole liitetty kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, Lakeuden Etappi Oy lähettää kiinteistön
haltijalle kirjeen, jossa tiedotetaan velvollisuudesta liittyä jätteenkuljetukseen. Mikäli jäteyhtiön kirjeeseen ei reagoida, siirtyy asia
jätehuoltoviranomaiselle, joka lähettää kiinteistön haltijalle kehotuskirjeen jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Mikäli kiinteistön haltija
ei noudata jätehuoltoviranomaisen kehotusta, asia laitetaan vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jossa päätetään hallintopakkomenettelyn käynnistämisestä.
Jätteenkuljetuksen rekisterin ylläpidon yhteydessä on paljastunut
jätehuoltoon (jäteastia) liittymättömiä kiinteistöjä. Lakeuden Etappi
on lähestynyt näiden kiinteistöjä, sekä vakituisesti asuttuja että
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vapaa-ajan asuntoja. Mikäli asunnon haltija ei ole reagoinut jäteyhtiön kirjeeseen, jätelautakunta on lähestynyt kehottaen hoitamaan jätehuoltoon liittymisen tiettyyn määräpäivään mennessä tai
mikäli asunto on tyhjillään, hakemaan jätehuollon keskeytystä.
Lakeuden jätelautakunta on kehottanut 02.02.2021 päivätyllä kirjeellä 37 kpl vakituisessa asumiseen käytettävää asuinkiinteistöä
liittymään kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen osalta tai hakemaan jätehuollon keskeytystä jätelautakunnalta, mikäli kiinteistö on tyhjillään. Jätelautakunnan kehotukseen ei ole reagoitu yhteensä 21 kiinteistön osalta.
Kehotuskirje lähti samalla myös 20 kiinteistölle, jotka ovat rekisteritietojen mukaan tyhjillään, mutta jätehuollon keskeytystä ei ole
haettu. Jätelain mukaan jätehuolto on pakollista, mutta laki ei ota
kantaa rakennuksen todelliseen käyttöön. Tästä syystä, jos rakennus jää pidemmäksi aikaa tyhjilleen, on rakennuksen haltija
velvollinen hakemaan keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta. Jätelautakunnan kehotukseen ei ole reagoitu yhteensä 11 kiinteistön
osalta.
Jätelain nojalla jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta antaa jätelain mukaisia määräyksiä jätteenkuljetukseen liittymiseksi. Jätelain
mukaisina yleisinä valvontaviranomaisina toimivat jätelain mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joilla on jätelain mukainen määräysvalta. Valvontamääräyksen antamista koskevan asian vireillepano
kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymiseksi on syytä laittaa
vireille kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa.
Sovelletut oikeusohjeet:
Jätelaki (646/2011): 24 §, 32 §, 36 §, 40 §, 41 §, 72 §, 126 § ja
134 §
Yleiset jätehuoltomääräykset 1.10.2020 alkaen: 4 §, 6 §, 8 §, 15 §,
33 §
Jätehuoltotarkastajan päätösehdotus:
Liitteessä 1 (salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24 §) listatut kiinteistöt eivät ole kehotuksista huolimatta liittyneet kunnan järjestämään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen poltettavan jätteen
osalta, hakeneet jätelautakunnalta jätehuollon keskeytystä tai ilmoittaneet asunnon asuinkelvottomuudesta. Jätelain 134 §:n nojalla laitetaan valvontamääräysten antamista koskeva asia vireille
kiinteistön sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa, jotta
kyseiset kiinteistöt liitettäisiin jätteenkuljetukseen.
Liite jaetaan kokouksessa.
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Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää puh. 044 4191
677 tai tanja.saranpaa@ilmajoki.fi (tavoitettavissa 26.7. alkaen) tai
vs. jäteasiamies Päivi Mikkola puh. 044 4191 879 tai
paivi.mikkola@ilmajoki.fi
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Lautakunta merkitsee tiedoksi jäteasiamiehen, vs. jäteasiamiehen
ja jätehuoltotarkastajan tekemät päätökset 8.2.2021-4.6.2021. §
65-67 (Laitila), § 1-99 (Mikkola), § 289-659 (Saranpää)
Merkitään tiedoksi maksuunpanoluettelot 9.2. § 8, 10.2. § 9, 17.2.
§ 10, 24.2. § 11, 8.3. § 12, 8.3. § 13, 10.3. § 14, 17.3. § 15, 24.3.
§ 16, 31.3. § 17, 7.4. § 18, 7.4. § 19, 7.4. § 20, 14.4. § 21, 21.4. §
22, 29.4. § 23, 4.5. § 24, 5.5. § 25, 12.5. § 26, 19.5. § 27, 21.5. §
28, 26.5. § 29, 2.6. § 30, 4.6. § 31
Oheismateriaalina päätösluettelo.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.

Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879,
paivi.mikkola@ilmajoki.fi tai jätehuoltotarkastaja Tanja Saranpää,
044 4191 677, tanja.saranpaa@ilmajoki.fi
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TIEDOKSI SAATETTAVAT
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Jätelautakunta merkitsee tiedoksi seuraavaa:
Kuntavastuullisen jätehuollon jätemaksujen kertymä ja käyttö
Erittely jätemaksujen kertymästä ja käytöstä vuodelta 2020 on julkaistu jätelautakunnan kotisivuilla 9.4.2021. Kertymä ja käyttö pidetään kotisivuilla jatkuvasti nähtävillä jätelain mukaisesti. Jätemaksujen kertymä ja käyttö –raportti oheismateriaalina.
Kurikan Jurvan siirtyminen Lakeuden Etapin ja jätelautakunnan toimialueelle
KHO:n syksyllä 2020 antamassa päätöksessä hylättiin Jurvan
alueen jäteyhtiövalintaa koskevat valitukset ja Kurikan kunnan
vuonna 2016 tekemä jäteyhtiövalinta, Lakeuden Etappi Oy on
lainvoimainen. Jurvan alueen jätehuollon harmonisointiin on perustettu ohjausryhmä. Jätehuoltoviranomainen muuttuu jäteyhtiön
myötä Lakeuden jätelautakunnaksi. Jätelautakunnan isäntäkunta,
Ilmajoki on pyytänyt jätelautakunnan uudistetusta yhteistoimintasopimuksesta lausuntoja muilta jäsenkunnilta toukokuun 2021
loppuun mennessä. Myönteisiä lausuntoja on saapunut 5 kpl.
Koulutukset
Jätelautakunnan henkilöstö osallistui 20.4.2021 Jätehuollon ajankohtaispäivään (FCG), joka järjestettiin webinaarina. Ajankohtaispäivän aiheena olivat jätelain uudistus ja siihen liittyen mm. erilliskeräysten tehostaminen, jätetaksa sekä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetukset.
Vs. jäteasiamies osallistui 19. - 20.5.2021 Suomen Kiertovoima –
KIVO ry:n järjestämään Kiertotalouspäivät -webinaariin. Päivien
ohjelmassa keskityttiin uudistettuun jätelainsäädäntöön, kiertotalouden edistämiseen keväällä valmistuneen strategisen ohjelman,
pakkausalan ja jätehuoltotoimijoiden näkökulmista sekä kehittyviin
kuljetushankintoihin ja jätealan innovaatioihin.
Jätelautakunnan toimistosihteerin toimen täyttäminen
Ilmajoen kunnanhallitus on hyväksynyt 7.6.2021 § 158 teknisen
lautakunnan pyynnön 25.5.2021 § 68 täyttää jätelautakunnan toimistosihteerin toistaiseksi voimassa oleva toimi ja valita tehtävään
määräaikaisena tehtävää hoitava Minna Kokkonen.
Henkilöstön kesälomat
Jätehuoltotarkastaja on lomalla 24.6. - 25.7., vs. jäteasiamies 2.8.
- 15.8. ja toimistosihteeri 12.7. - 8.8. Ilmajoen kunnan sulkuviikkojen vuoksi toimiston ovet ovat suljettuna 5.7. - 30.7., mutta puhelimitse palvelemme läpi kesän.
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Lakeuden Etappi Oy:n tiedoksi saatettavat asiat:
Jätteenkuljetusrekisterin tietojen päivitys
Vuosittainen rakennusrekisteriaineisto tilattiin Digi- ja väestötietovirastolta helmikuussa 2021. Rekisteri sisälsi kaikkiaan 31 000
tietuetta. Muutoksia rekisteriin tehtiin noin 7 000 tietueelle. Liittymättömiä kiinteistöjä löytyi 150 kpl. Aineiston käsittely kesti 6 viikkoa.
Etappi-aviisin kesälehti
Kesälehden teemat:
Uuden kierrätysaseman konseptin ja mobiilisovelluksen esittely.
Rakasta joka murua -biojätekampanja ja siihen liittyvä
opastus.
Uusi jätelaki - sillä tarkkuudella, mitä tällä hetkellä
voidaan kertoa.
Ympäristökasvatusta etänä – miten on hoidettu lasten
ja nuorten neuvontaa korona-aikana, materiaalien
esittely.
Lajitteluohjeet ja jäteasemien yhteystiedot.
Kesälehti jaetaan 17.6. julkisena tiedotteena joka talouteen, määrä tällä hetkellä noin 75 000 kpl. Digilehti julkaistaan Etapin nettisivuilla samana päivänä.
Lietekuljetukset
Kihniön lietekuljetukset on kilpailutettu. Kilpailutuksen voitti peräseinäjokelainen Tmi Reijo Lahti. Urakka-aika on 28.2.202228.2.2027 (5v).
Kilpailutukseen on menossa urakka-alueet Ilmajoki, Peräseinäjoki,
Alavus, Kuortane sekä Ähtäri. Heinäkuussa urakka-alueet Ilmajoki, Peräseinäjoki ja Alavus, ja syyskuussa Kuortane sekä Ähtäri.
Poltettavan jätteen kuljetukset
Poltettavan jätteen osalta kilpailutuksia on käynnissä. Urakkaalueet Ähtäri + Töysä, Ilmajoki, kanta-Kurikka ja Lapua. Tarjousten jättöaika on juhannusviikolla. Urakat alkavat huhtikuussa
2022. Sopimusaika jätelakimuutoksen vuoksi 2 v. + 2 v. optio.
Kihniön ja Alavuden urakoitsija vaihtui poltettavan jätteen osalta
1.4.2021. Entinen urakoitsija oli Urbaser Oy, uusi urakoitsija on
Korkonen Oy.
Vs. jäteasiamiehen muutettu päätösehdotus:
Jätelautakunta merkitsee tiedoksi esityslistalla olevien asioiden lisäksi lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle jätemaksuasiassa. Jäteasiamies Jenni Laitila on antanut 25.3.2021 lausunnon Vaasan
hallinto-oikeudelle Saga Care Finland Oy:n jättämään hallintovalitukseen jätemaksuasiassa. Saga Care Finland Oy:n Saga palve-
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ILMAJOEN KUNTA

lutalo Lakeudenlinna sijaitsee osoitteessa Kutojankatu 6, 60100
Seinäjoki. Hallintovalitus koskee Lakeuden jätelautakunnan jäteasiamiehen jätemaksumuistutuksesta tekemää päätöstä
19.11.2020 § 515.
Päätös:
Merkitään tiedoksi.
Lisätietoja: vs. jäteasiamies Päivi Mikkola, 044 4191 879,
paivi.mikkola@ilmajoki.fi
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JÄTEMAKSUN KERTYMÄ JA KÄYTTÖ 2020
Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava
jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Näiden tietojen on oltava
saatavilla tietoverkossa.
Kunnan on perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan kunnalle
tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätehuoltoa ei kustanneta verovaroin.
Lakeuden jätelautakunta hyväksyy jätemaksutaksassa Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätemaksut.
Lakeuden Etappi Oy:n vuoden 2020 liikevaihto 21,4 milj. euroa (alv 0 %) jakautui seuraavasti:
kuntavastuullinen jätehuolto15,97 milj. euroa, kunnan toissijaisen vastuun palvelut 4,46 milj. euroa ja
markkinaehtoiset palvelut 0,966 milj. euroa.
Eko- ja aluekeräysmaksujen kertymä oli vuonna 2020 yhteensä 2,11 milj. euroa (alv 0 %) ja
jätteiden tyhjennys- ja käsittelymaksujen kertymä 8,35 milj. euroa (alv 0 %). Veloitettavat jätemaksut
sisältävät arvonlisäveron 24 %. Vuonna 2020 arvonlisäveroa tilitettiin valtiolle 2,77 milj. euroa.
Vuoden 2020 jätemaksukertymä on käytetty jätehuollon järjestämiseksi alla olevien kuvaajien mukaisesti.
Kuvaaja 1. Ekomaksuilla rahoitettavat toiminnot

EKOMAKSUJEN KÄYTTÖ
Pääoma- ja
hallintokulut
11,9 %

Asiakasviestintä
ja -neuvonta
10,3 %

Jätelautakunta
8,2 %

Vaaralliset
jätteet
8,8 %

Jäteasemat 53,6 %

Ekopisteet 7,3 %

Kuvaajassa esitetään ekomaksuilla rahoitettavien toimintojen prosenttiosuudet ekomaksujen
kokonaiskertymästä.
Osuudet ovat: viestintä ja neuvonta 10,3 %, jätelautakunta 8,2 %, vaaralliset jätteet 8,8 %, ekopisteet 7,3 %,
jäteasemat 53,6 %, pääoma- ja hallintokulut 11,9 %.
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Kuvaaja 2. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

TYHJENNYSMAKSUJEN KÄYTTÖ
Pääoma- ja
hallintokulut 15,9 %
Sako- ja
umpikaivolietteen
käsittely 6,5 %

Jätteen kuljetus
38,6 %

Sako- ja
umpikaivolietteen
kuljetus 9,4 %

Jätteen käsittely
29,6 %

Kuvaajassa esitetään kunnan järjestämän jätteenkuljetukseen kuuluvien jäteastioiden tyhjennysten ja jätteen
käsittelyn sekä jätevesijärjestelmien tyhjennysten ja lietteiden käsittelyn prosenttiosuudet tyhjennysmaksujen
kokonaiskertymästä.
Osuudet ovat: jätteen kuljetus 38,6 %, jätteen käsittely 29,6 %, lietteen kuljetus 9,4 %, lietteen käsittely 6,5
%, pääoma- ja hallintokulut 11,9 %.
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SEURAAVA KOKOUS
Vs. jäteasiamiehen päätösehdotus:
Seuraava lautakunnan kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Muutettu päätösehdotus: seuraava jätelautakunnan kokous pidetään 25.8.2021 klo 18.
Päätös:
Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Sivu 15
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 16.06.2021 Pykälä 6-10

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

6-10
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Ilmajoen kunta
Lakeuden jätelautakunta
PL 20, Ilkantie 17
60801 ILMAJOKI
puh. 044 4191 330
e-mail: kirjaamo@ilmajoki.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana, Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena
(3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen klo 15.45 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon oikaisua haetaan sekä vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-tuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA
puh, vaihde: 029 56 42611,
telefax: 029 56 42760,

kirjaamo: 029 56 42780
e-mail: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään määräpäivän virka-ajan päättymiseen
klo 16.15 mennessä.
Tuomioistuinlain (1455/2015) mukaan Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua eri peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 pv *)Katso ohjeet

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 pv *)Katso ohjeet

Muu valitusviranomainen,
Osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

*) Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oleta lukuun .
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana päivänä ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi
myös sähköisesti. Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjoje
n toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-päivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa
myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
1)

Valitusasiakirjat on toimitettava : nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät
Pykälät

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)

Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan

