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JÄTETAKSAN PÄIVITTÄMINEN KUNNAN TOISSIJAISEN VASTUUN JÄTEMAKSUJEN
OSALTA

JÄTELTK 28.04.2020 § 14 

Valmistelija jäteasiamies Minna Karhunen:

Kunnan on järjestettävä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan
asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen,
kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän
yhdyskuntajätteen, liikehuoneistossa syntyvän yhdyskuntajätteen,
joka kerätään kiinteistöllä yhdessä asumisen tai kunnan hallinto-
ja palvelutoiminnan jätteen kanssa, sekä muun
yhdyskuntajätteen, joka kerätään yhdessä em. jätteiden kanssa
alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa
keräysjärjestelmässä, jätehuolto. Jätelain 33 §:n mukaan kunnan
on lisäksi järjestettävä muun kuin kunnan vastuulla olevien
jätteiden jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan
puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu
kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä
(kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu (TSV)).

Perämeren Jätehuolto Oy on tehnyt yritysten kanssa yhteensä 47
kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaa sopimusta, joista
kuusi on tehty biojätteen vastaanotosta ja kahdeksan energiana
hyödynnettävän sekajätteen vastaanotosta.

Perämeren Jätehuolto Oy toteaa jätetaksan päivittämistarpeesta
seuraavaa:
"Perämeren jätelautakunnan jätetaksassa ei ole erikseen
määritelty TSV-jätetaksoja kuin muutamille jätelajeille (biojätteet
ja eräät vaaralliset jätteet). Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on
perittävä jätelain mukaisesti järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat
kustannukset. Jätelain 33 §:ssä tarkoitetusta kunnan
toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävä jätemaksu ei saa
alittaa 32 §:n nojalla järjestetystä lajiltaan ja laadultaan vastaavan
jätteen jätehuoltopalvelusta perittävää jätemaksua.

Toimitusjohtaja on valmistellut kunnan toissijaisella vastuulla
vastaanotettavien jätteiden taksaesityksen. Taksaesityksessä on
mukana myös hallituksen 20.9.2019 §:n 31 (vaaralliset jätteet)
tarkistusesitys. 

Jätelainsäädännön muutokset aiheuttavat merkittäviä
epävarmuustekijöitä jätehuollon talouteen tulevina vuosina. Sekä
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1.1.2019 voimaan tullut kuntavastuun rajaus että 1.1.2020
voimaan tuleva kunnan toissijaisia jätehuoltopalveluita koskeva
muutos, ns. Materiaalitorin käyttöönotto, vaikuttavat jätehuollon
talouteen. Muutosten vaikutukset on huomioitu hinnaston
valmistelussa siltä osin kuin ne ovat olleet tiedossa.

TSV-jätteinä vastaanotettaville jätteille esitetään samoja taksoja
kuin kuntavastuullisellekin jätteelle lukuun ottamatta
yrityskestopuuta, puutarhajätettä, biojätettä ja poltettavaa jätettä
sekä vaarallisia jätteitä."

Perämeren Jätehuolto Oy esittää, että jätetaksan tekstiosan
kohta 5.1 korvataan seuraavalla: 
”5.1 Jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaisten jätteiden
vastaanottomaksut jätekeskus Jäkälässä ja ekoasemilla on
esitetty liitteessä 2. Maksut sisältävät myös jäteveron osuuden
siltä osin kuin jäte kuuluu jäteveron piiriin. 1.1.2016 alkaen
jätevero on 70,00 euroa/jätetonni. Liitteessä 2 on esitetty myös
arvonlisäverolliset hinnat. 1.1.2013 alkaen arvonlisävero on 24 %.
Mikäli arvonlisävero tai jätevero muuttuu, maksut muuttuvat
vastaavasti muutoksen voimaantulopäivästä lukien.
Vastaanottomaksulla katetaan jätelain 21 § ja 78 § mukaiset
jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Käsittelymaksu määräytyy jätekuorman painon (Ylitornion ja
Tervolan ekoasemilla tilavuuden), jätelajin ja sen laadun
perusteella. Kuorma arvioidaan vastaanotossa. Kuorman
sisältäessä useita jätelajeja, maksu määräytyy kalleimman
jätelajin mukaan.”

Lisäksi Perämeren Jätehuolto Oy esittää voimassa olevan
jätetaksan liitteen vastaanottohinnastotaulukkoa muutettavaksi
oheisaineiston mukaiseksi.

Liitteenä on Perämeren jätelautakunnan taksan luonnos, johon on
tehty esitetyt muutokset punaisella. 

Jätetaksan muutoksien vireilläolosta on kuulutettu Tornion
kaupungin internet -sivuilla 27.3.-21.4.2020. Kuulutus on ollut
nähtävillä myös Kemin kaupungin sekä Keminmaan, Tervolan ja
Ylitornion kuntien internet -sivuilla. Ilmoitus kuulutuksesta on
julkaistu 8.4.2020 KemiTornio -kaupunkilehdessä. Määräaikaan
mennessä taksasta ei ole jätetty mielipiteitä.

OHEISAINEISTO Perämeren Jätehuolto Oy:n esitys vastaanottomaksuiksi

LIITE Luonnos Perämeren jätelautakunnan jätetaksaksi
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TEKNINEN JOHTAJA MARKUS KANNALA:

Perämeren jätelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan
jätetaksan. Jätetaksa tulee voimaan 1.6.2020 muutoksenhausta
huolimatta. 

Jätetaksan voimaantulosta tiedotetaan kuntien internet -sivuilla,
KemiTornio kaupunkilehdessä, Lounais-Lappi -lehdessä, Meän
Tornionlaakso -lehdessä sekä Tervolalainen -lehdessä.

 Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian
osalta.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA:

 Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: jäteasiamies Minna Karhunen, 050 566 4195

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna kunnallisvalitus

Otteet:

Perämeren Jätehuolto Oy
Alueen kunnat: Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio

 Tornion kaupungin säädöskokoelma
_______
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 VALITUSOSOITUS
 Kunnallisvalitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oi kaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallis valituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen 1).

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä
järjes tyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen Valitusaika
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 30 päivää (10.6. mennessä)
PL 189 (Käyntiosoite Isokatu 4)
90101 OULU
Puhelin                 029 56 42800 (vaihde)
Telekopio             029 56 42841010
Sähköposti          pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika             klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .

Muu muutoksenhakuviranomainen (alistusasiat), osoite ja postiosoite

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu ylei sesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoit tamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

4.5.2020
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Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirje on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on
mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa
valitusviranomai selle en simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä. 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on
260 eu roa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduk si, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei
myöskään peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on
muualla laissa vapautettu mak sus ta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

  

1) Jos päätökseen voidaan muun kuin kuntalain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei
kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.

  


