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LAUSUNTO JÄTETAKSAESITYKSESTÄ 1.1.2019 ALKAEN

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, p. 0400 131 174
Alueellinen jätehuoltojaosto valmistelee 1.1.2019 voimaan tulevaa jätetaksaa.
Jätetaksa sisältää luettelon käytettävistä jätemaksuista koskien seuraavia kuntia:
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia,
Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja
Suodenniemen osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.
Jätehuoltojaosto varaa toimialueen kunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa
asiasta. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan jätehuoltojaostolle viimeistään
16.11.2018 klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@tampere.fi tai kirjeitse postiosoitteeseen: Alueellinen jätehuoltojaosto,
Kirjaamo. PL 487, 33101 Tampere
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.
Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen
kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja
hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin
varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon
viranomaistehtävien hoitaminen.
Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan
laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista
jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava
voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä.
Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten
asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja
umpikaivolietteitä sekä kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä, joille on omat
taksansa.
Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille
esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona.
Jätetaksan valmistelu ja päätöksenteko
Jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on
tehnyt laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista.
Pirkanmaan Jätehuolto Oy on toimittanut jätehuoltojaostolle 13.9.2018 päivätyllä
kirjeellään 1.1.2019 voimaan tulevan jätetaksan valmisteluaineiston. Jätetaksaesitystä
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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on täydennetty 1.10.2018. Käsittelyssä on nyt esitys jätemaksutaksaksi 1.1.2019
alkaen (Liite 1). Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä
koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava
vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan
hyväksymistä. Vaikutusmahdollisuuksien varaamiseen ja mahdollisten muutosten
jälkeen jätetaksa 1.1.2019 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.
Jätehuoltolautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa määritellä maksupolitiikan ja
maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden. Lautakunta ei voi kuitenkaan hyväksyä
laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi kunnallisen jäteyhtiön toimintaa jätelain,
yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla. Jäteyhtiö toimii tehdyn
osakassopimuksen mukaisesti omakustannusperiaatteella, eli kaikki kustannukset
katetaan jätemaksuilla. Yhtiö ei jaa osinkoa.
Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut
maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka
toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien
seurannan.
Jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset jätetaksaan
Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2018.
Jätemaksu koostuu perusmaksuosuudesta sekä järjestetyn jätehuollon maksusta.
Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai
aluejätepisteen käytöstä. Samoin kuin aikaisempina vuosina, perusmaksu sisältyy
edelleen aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun sekä kiinteistöittäisessä
jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.
Jätemaksun perusmaksuosuus pysyy vuoden 2019 jätetaksaesityksen mukaan
samana kuin vuonna 2018 eli vakinaiselta asuinkiinteistöltä / huoneistolta 17,50 € (alv
0 %)/a ja vapaa-ajan asunnolta 9,26 € (alv 0 %)/a. Samoin kuin vuonna 2018,
jätemaksun perusmaksuosuudella esitetään edelleen katettavaksi tiedotusta ja
neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja
aluejätepisteiden hoitoa sekä jätehuoltoviranomaisen kustannuksia. Lisäksi
biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa
biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksan
perusmaksuosuuteen.
Liitteessä 2 on esitetty jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset verrattuna vuoden
2018 jätetaksaan.
Jäteastioiden tyhjennysmaksut
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Jäteastioiden tyhjennysmaksut koostuvat noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä.
Noudon ja kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi.
Sekajätteen keräysvälineen jätemaksuun sisältyy edellä mainittu perusmaksuosuus.
Lisäksi uutena asiana sekajäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää
jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian (140 l, 240 l, 360 l, 660 l). Astioita
toimitetaan lakisääteisesti kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluville
asiakkaille. Astia toimitetaan kiinteistöittäiseen jätehuoltoon liittyville uusille
asiakkaille, joilla jäteastiaa ei ole sekä jätteen kuljettajan tai asiakkaan ilmoitusten
perusteella vanhan rikkoutuneen tai muutoin jätehuoltomääräysten vastaisen astian
tilalle. Astiat toimitetaan kiinteistöille maksutta.
Vuoden 2019 jäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään muutettavaksi
kuljetusurakkakustannusten muutoksiin perustuen. Muutokset on laskettu astia- ja
kuntakohtaisesti. Liitteessä 2 on esitetty prosentuaaliset ja euromääräiset kunta- ja
keräysvälinekohtaiset muutokset seka- ja biojätteiden jätemaksuissa.
Pälkäneellä, Ruovedellä ja Vesilahdella 140-660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen
esitetään pääsääntöisesti laskevan kunnasta ja keräysvälinetyypistä riippuen 2,2-12,8
%. Euromääräisesti muutokset vastaavat 0,10-0,70 euron muutosta per
astiatyhjennys. Virroilla 140-660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään
säilyvän pääsääntöisesti saman suuruisena kuin vuonna 2018. Hämeenkyrön,
Ikaalisten, Mänttä-Vilppulan, Parkanon, Sastamalan ja Ylöjärven 140-660 litran
jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään pääsääntöisesti 0,7-8,2 % korotuksia
kunnasta ja keräysvälinetyypistä riippuen. Euromääräisesti tarkasteltuna tämä vastaa
0,05-0,50 € korotusta per astiatyhjennys. Juupajoen osalta 140-240 litran
jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 1,1-1,3 % korotusta, mutta vastaavasti 360660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan 3,7-5,9 %.
Perustajakuntien eli Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja
Tampereen sekajätteen tyhjennyshintoihin esitetään pieniä muutoksia. 140-240 litran
jäteastian tyhjennyshinnat säilyvät saman suuruisina kuin vuonna 2018. 360 litran
jäteastian tyhjennyshinnan esitetään nousevan 1 % ja vastaavasti 660 litran jäteastian
tyhjennyshinnan esitetään laskevan 1,4-3,8 %.
Sekajätteen syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan monessa
toimialueen kunnassa. Esimerkiksi Hämeenkyrön, Parkanon, Pälkäneen, Vesilahden
ja Ylöjärven kaikkien syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan 0,139,2 %. Euromääräisesti tarkasteltuna tämä vastaa 0,05-15,05 € hinnan alentumista
per astiatyhjennys. Vastaavasti Juupajoen, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja
Sastamalan syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen esitetään nousevan 0,5-47,1 %.
Euromääräisesti tämä vastaa noin 0,20-7,55 € hinnan korotusta per astiatyhjennys.
Voimakkain korotuspaine on Mänttä-Vilppulan 0,3 m3:n ja 0,5 m3:n
syväkeräyssäiliöissä, mutta esimerkiksi vuonna 2017 Mänttä-Vilppulassa ei
tyhjennetty ainoatakaan tämän kokoista syväkeräyssäiliötä. Perustajakuntien,
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Ikaalisten ja Virtain syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen esitetään nousevan ja
laskevan keräysvälinetyypistä riippuen.
Vuoden 2019 biojätteen tyhjennysmaksujen esitetään laskevan pääosassa
toimialueen kuntia. Perustajakunnissa, Hämeenkyrössä, Juupajoella, Parkanossa,
Pälkäneellä ja Sastamalassa biojätteen tyhjennyshintojen esitetään laskevan
pääosassa keräysvälinetyyppejä. Mänttä-Vilppulassa, Ruovedellä, Vesilahdella,
Virroilla ja Ylöjärvellä tyhjennyshinnoissa on pääsääntöisesti korotuspainetta, jonka
vuoksi tyhjennyshintojen esitetään nousevan ensi vuonna kunnasta ja
keräysvälinetyypistä riippuen 1,4-52,1 %. Suurin korotuspaine on Ruovedellä ja
Virroilla biojätteen syväkeräyssäiliöiden osalta, mutta esimerkiksi Ruovedellä ja
Virroilla ei ole vuoden 2017 aikana tyhjennetty ainoatakaan biojätteen
syväkeräyssäiliötä. Yleisimpiin biojätteen keräysvälinetyyppeihin esitetään ainoastaan
maltillisia korotuksia. Ikaalisten osalta 140-660 litran biojätteen jäteastioiden
tyhjennyshintojen esitetään nousevan 1,8-19 %, mutta vastaavasti taas
syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan 4,5-4,9 %.
Vaihtolavasäiliöiden osalta jätetaksassa määrätään säännönmukaisesti ainoastaan
vaihtolavasäiliöiden perusmaksu- ja kuljetusosuus, mutta käsittelymaksuosuus on
painoperusteinen, jolloin käsittelymaksu peritään tuotetun jätteen määrän mukaisesti.
Vaihtolavasäiliöiden perusmaksu- ja kuljetusosuuteen esitetään pääsääntöisesti
kaikkiin kuntiin korotuksia.
Edellä mainittujen hintojen korotuspaine johtuu kuljetusurakkakustannusten
muuttumisesta. Kustannusmuutokset on viety sellaisenaan suoraan sekajäteastioiden
tyhjennyshintoihin.
Hyötyjätteiden jätemaksut
Kartongin, lasin ja metallin tyhjennyshintoja esitetään vuoden 2019 jätetaksassa
säilytettäväksi ennallaan. Maksuttoman lasin ja metallin keräystä säännönmukaisessa
biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi
vuoden 2019 jätetaksassa.
Muovipakkausten tyhjennyshintojen osalta jätetaksaesitystä on muutettu vuoteen
2018 verrattuna. Keräysvälineiden kokoja on muutettu siten, että aiemman 2,5 m 3:n
keräysvälineen sijasta tarjolla on jatkossa kahta eri keräysvälinettä koossa 3,0 m 3 ja
5,0 m3. Muovipakkausten osalta taksaehdotuksesta on myös poistettu säiliön
vuokrahinta, sillä taksassa ei ole muidenkaan jätelajien osalta keräysvälineiden
vuokrahintoja vaan ainoastaan tyhjennyshinnat.
Muovipakkausten tyhjennyshintojen esitetään alenevan vuoteen 2018 verrattuna.
Hintojen lasku johtuu keräykseen liittyneiden kiinteistöjen määrän kasvusta.
Kiinteistöjen määrän kasvaessa kustannukset kiinteistöä kohden laskevat. Lisäksi
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Rinki Oy:n Tampereella sijaitseva välivarastointiin tarkoitettu vastaanottoterminaali
tehostaa logistiikkaa ja tuo kustannussäästöjä.
Tampereen Vuoreksen putkijärjestelmän jätemaksut
Jätetaksaesitys sisältää Tampereen kaupungin Vuoreksen putkijärjestelmän
jätemaksut. Putkijärjestelmän jätetaksa on kokonaisjätemaksu, joka sisältää
kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset
kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä
sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Käsittelyn osalta jätemaksuissa on
käytetty jätetaksaesityksen 15 §:ssä ilmoitettuja yksikköhintoja.
Vuoreksen putkijärjestelmän jätemaksuja esitetään korotettavan 3,5-3,65 %. Vuoden
2019 jätetaksaesityksessä pienkiinteistöasiakkaan jätemaksuksi esitetään 183,14 (alv
0 %)/huoneisto/vuosi. Vuonna 2018 vastaava summa oli 176,95 € (alv 0 %).
Suurkiinteistöasiakkaan jätemaksuksi esitetään 2,27 € (alv 0 %)/asemakaavan
mukainen kerrosneliömetri. Vastaava maksu vuonna 2018 on 2,19 € (alv 0
%)/asemakaavan mukainen kerrosneliömetri.
Vuoreksen putkikeräyksen investoinnit on mitoitettu 2010 -luvun vaihteessa
julkaistuun yleissuunnitelmaan Vuoreksen aluekokonaisuudesta, jossa alueen
kerrosneliömetrien tulevaksi määräalaksi oli arvioitu 361 700 k-m2. Vuoreksen
rakentamisen osalta yleissuunnitelman kerrosneliömetrimäärä on pienentynyt alueen
asemakaavan edetessä merkittävästi, ja arvioitu rakennusala on tällä hetkellä noin
323 300 k-m2. Alueen rakentuminen on myös tapahtunut huomattavasti hitaammin
kuin alun perin oletettiin. Edellä mainitut seikat aiheuttavat korotuspaineita Vuoreksen
putkikeräyksen maksuihin, koska putkikeräyksen ylläpidon kustannukset ovat saman
suuruiset alueen rakentumisesta huolimatta. Kun alue on rakentunut oletettua
hitaammin ja kerrosneliömetrin mukaista pinta-alaa on yleissuunnitelmaa vähemmän,
nostaa tämä putkikeräyksen kustannuksia per rakennettu pinta-ala.
Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksut
Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu
sekajätteen vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen
määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä
kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja
asuinhuoneistojen tai vapaa-ajan asuntojen lukumäärän mukaan.
Aluejätepisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa toimialueen kunnassa
samansuuruinen. Maksuja on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakinaisen
asuinkiinteistön/ huoneiston, yksin asuvan sekä vapaa-ajan asunnon maksuluokat.
Edellä mainittuihin maksuluokkiin ei esitetä muutoksia vuodelle 2019. Vuoden 2019
vakituisen asuinkiinteistön/huoneiston vuosimaksuksi esitetään 88,83 € (alv 0 %),
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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yksin asuvan vuosimaksuksi 59,30 € (alv 0 %) ja vapaa-ajan asunnon vuosimaksuksi
49,56 € (alv 0 %).
Lisätöistä perittävät maksut
Jätehuoltopalveluihin liittyvistä lisätöistä perittävät lisämaksut pysyvät pääsääntöisesti
saman suuruisina kuin vuonna 2018. Sekajätesäkin asennuksesta perittävää
lisätyöhintaa esitetään nostettavaksi 0,70 eurosta (alv 0 %) 0,80 euroon (alv 0 %).
Lisäksi aluejätepisteen tai ekopisteen siivousmaksua roskaajalle esitetään
nostettavaksi vastaamaan kustannusvastaavaa tuntiveloitushintaa. Nostoesitys on 55
eurosta (alv 0 %) 76 euroon (alv 0 %) käynti.
Pientuojien maksut
Pientuojamaksuihin esitetään ainoastaan yhtä muutosta. Muutos koskee jäteasemilla
ja jätteenkäsittelykeskuksissa vastaanotettavan sekajätteen minimimaksua. 240 litraa
vastaavan jätemäärän minimimaksun esitetään laskevan 5065 eurosta (alv 0 %) 4,03
euroon (alv 0 %). Muiden pientuojamaksujen esitetään säilyvän saman suuruisina
kuin vuonna 2018 sekajätteen, puujätteen sekä maa-aineksen ja betoni- ja tiilijätteen
osalta.
Vuoden 2018 tapaan jäteasemilla ja jätteenkäsittelykeskuksissa otetaan
velvoituksetta erikseen lajiteltuna vastaan kotitalouksien materiaalina hyötykäyttöön
kelpaavaa jätettä kuten paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja lasipakkauksia. Lisäksi
veloituksetta otetaan vastaan kotitalouksien vaarallisia jätteitä, lukuun ottamatta yli
200 litran eriä öljyjä tai muita nesteitä, ja kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Jätteentuojaa kohti kalenterikuukaudessa tuotu enintään 1 m 3:n erä kyllästettyä puuta
otetaan myös veloituksetta vastaan jäteasemilla ja jätteenkäsittelykeskuksissa.
Jätteenkäsittelykeskuksissa otetaan myös veloituksetta vastaan erikseen lajiteltuna
maatuvia puutarhajätteitä sekä risuja, oksia ja pieniä puunrunkoja enintään 2 m 3:n
eriä.
Jätetaksan ohjaavuus etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon
Jätetaksalla pyritään jätelain 78 §:n mukaisesti kannustamaan etusijajärjestyksen
mukaiseen jätehuoltoon. Ympäristöministeriön Jätelakioppaan mukaan eri jätelajien
jätehuollosta perittäviä maksuja voidaan porrastaa niin, että kierrätettävistä jätteistä
peritään suhteessa pienempää maksua kuin energiana hyödynnettävistä jätteistä.
Hinnoittelussa on kuitenkin huolehdittava siitä, että eri jätelajien käsittelystä jätteen
tuottajalta perittävä kokonaishinta kattaa kustannukset täysimääräisesti.
Biojätehuollon kustannuksia esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksassa.
Biojätehuollon tuki sisällytetään täysimääräisesti sekajätteen jätetaksan
perusmaksuosuuteen sekä toiminnan katteeseen. Laskennallisesti biojätteen
käsittelyä tuetaan sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuudella 27 €/t.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Vuonna 2016 aloitettua maksuttoman lasin ja metallin keräystä säännönmukaisessa
biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi
vuoden 2019 jätetaksassa. Lasin ja metallin maksuton keräys katetaan metallin
keräyksestä sekä lasin keräyksen terminaalitoiminnasta saaduilla tuotoilla, joten
jätetaksan sisäistä subventiota ei näiden jätteiden osalta ole.
Vuoden 2017 jätetaksan valmistelussa on huomioitu jätehuoltojaoston jätetaksan
lähetekeskustelussa (17.8.2016 § 22) sekä jaoston toteuttamassa
erilliskeräysselvityksessä (27.9.2016 § 5) esiintuotuja asioita. Biojätehuollon
tukeminen säilytetään samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja metallin ja lasin
maksutonta erilliskeräystä esitetään edelleen jatkettavaksi. Päätöksen tekeminen
biojätteen ja muiden hyötyjätteiden erilliskeräyksen nykyistä voimakkaammasta
tukemisesta tarvitsee kuitenkin tuekseen sekä ympäristö- että taloudellisten
vaikutusten arviointia. Samalla on myös selvitettävä, toteutetaanko taloudellinen
ohjaus ja subventio sekajätteen hinnassa kiinteistökohtaisesti sidottuna
syntypaikkalajittelujärjestelmään vai tasaisesti koko kunnan alueella. Näitä avoimia
kysymyksiä on tarkoitus selvittää lisää vuosien 2017 - 2018 aikana muun muassa
maksuttoman biojätehuollon käyttöönottomahdollisuuksien selvittämiseksi.
Liite 1 esitys jätemaksutaksaksi 1.1.2019 alkaen
Liite 2 jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset verrattuna vuoden 2018 jätetaksaan
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus toteaa, että Juupajoen kunnalla ei ole huomautettavaa
jätetaksaesityksestä.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN JÄTETAKSA -ESITYKSESTÄ
1.1.2019 ALKAEN

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, p. 0400 131 174
Alueellinen jätehuoltojaosto valmistelee 1.1.2019 voimaan tulevaa sako- ja
umpikaivolietteiden jätetaksaa. Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa sisältää
luettelon sako- ja umpikaivolietehuollon maksuista koskien seuraavia kuntia:
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi,
Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärven ja Suodenniemen
osalta), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Nokian kaupungin osalta sovelletaan
vain lietteen käsittelyhintaa.
Jätehuoltojaosto varaa edellä mainituille kunnille mahdollisuuden antaa
lausuntonsa asiasta. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan
jätehuoltojaostolle viimeistään 16.11.2018 klo 15.45 mennessä joko sähköpostitse
osoitteeseen kirjaamo@ tampere.fi tai kirjeitse postiosoitteeseen: Alueellinen
jätehuoltojaosto Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere.
Yleistä kuntavastuulliseen sako- ja umpikaivolietteen jätehuoltopalvelujen
taksasta
Saostus- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (646/2011) mukaista jätettä. Jätelain 32
§:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan on järjestettävä vakinaisessa
asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän
jätteen, mukaan lukien sako- ja umpikaivolietteen, jätehuolto.
Alueellisen jätehuoltojaoston päätöksen (24.4.2013 § 18) mukaisesti kunnan
vastuulle kuuluvan sako- ja umpikaivolietteen kiinteistöittäinen kuljetus aloitettiin
1.1.2017 kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Poikkeuksena tästä on Nokian
kaupunki, jossa sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäinen kuljetus hoidetaan
kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Juupajoen kunnan alueella
lietteiden kiinteistöittäinen kuljetus on järjestetty kunnan järjestämänä
jätteenkuljetuksena jo vuodesta 2012 lähtien.
Jätehuoltolautakunta päättää kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteen
jätehuoltopalvelujen taksasta lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuista siltä osin kuin
ne kuuluvat kunnan jätehuoltojärjestelmään. Tämä taksaesitys koskee
jätehuoltolautakunnan toimialueen kaikkia kuntia, pois lukien Nokian kaupungin
alueen lietteen kuljetus- ja lisätyöhinnat, joista päättää edelleen kukin kuljettaja itse.
Tämä taksaesitys koskee ainoastaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle
kuuluvia sako- ja umpikaivolietteitä, muille kuntavastuullisille jätteille on esitetty
omat taksansa.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Jätelain vaatimukset jätetaksalle
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.
Maksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen
kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. tyhjennys, kuljetus, käsittely ja
hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja
investointeihin varautuminen). Maksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon
viranomaistehtävien hoitaminen.
Jätelain luvussa 9 säädetään kunnan jätemaksun ja sen perustana olevan
jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä
olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa
on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan
periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.
Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä
jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta
pyöristettynä likiarvona.
Sako- ja umpikaivolietteiden taksan valmistelu ja päätöksenteko
Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö,
Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat sako- ja umpikaivolietteen eri
jätehuoltopalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Pirkanmaan Jätehuolto
Oy on toimittanut jätehuoltolautakunnalle 13.9.2018 päivätyllä kirjeellään 1.1.2019
voimaan tulevan sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksan valmisteluaineiston.
Käsittelyssä on nyt esitys sako- ja umpikaivolietteiden jätemaksutaksaksi 1.1.2019
alkaen (Liite 1). Jätetaksaa esitetään astuvaksi voimaan, vaikka sen hyväksymistä
koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta.
Jätelain 79 §:n mukaan kuntalaisille ja muille asianosaisille on varattava
vaikutusmahdollisuus asiaan hallintolain 41 §:n mukaisesti ennen jätetaksan
hyväksymistä. Lisäksi jätehuoltojaosto pyytää toimialueensa kunnilta lausuntoa
sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksaesityksestä. Vaikutusmahdollisuuksien
varaamisen ja mahdollisten muutosten jälkeen sako- ja umpikaivolietteiden
jätetaksa 1.1.2019 alkaen tuodaan hyväksyttäväksi jätehuoltolautakunnalle.
Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa toimiva viranhaltija määrää jätemaksut
maksuunpantavaksi jätetaksan mukaisesti. Jätemaksut suoritetaan jäteyhtiölle, joka
toimii jätehuoltolautakunnan lukuun hoitaen laskutuksen ja maksukertymien
seurannan.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Jätetaksan rakenne
Jätemaksu koostuu lietteen lietteen kuljetuksesta, lietteen käsittelystä ja
mahdollisista kiinteistökohtaisista lisämaksuista. Kuljetusmaksu sisältää
keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen purkupaikalle.
Kuljetusmaksu määräytyy tyhjennetyn lietetilavuuden perusteella.
Käsittelymaksu määräytyy tilavuusperusteisesti. Tilavuus laskutetaan
poiskuljetettuna sako- ja umpikaivolietemääränä puolen kuution tarkkuudella.
Käsittelymaksu määräytyy kiinteistön sijaintikunnan jätevedenpuhdistamon tai
jätehuoltoviranomaisen hyväksymän muun vastaanottopaikan
vastaanottohinnoittelun perusteella. Pirkkalan osalta noudatetaan Tampereen
Veden vastaanottohintaa, Vesilahden osalta Lempäälän Veden vastaanottohintaa
ja Juupajoen osalta Oriveden vastaanottohintaa.
Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusmaksut
Jätetaksaesityksen mukaan lietteiden kuljetusmaksujen esitetään säilyvän saman
suuruisina kuin vuonna 2018 säännöllisen tyhjennyksen ja pikatyhjennyksen osalta.
Vuonna 2018 käytössä oleva hälytystyhjennys ja siihen lisätty hälytystyhjennyksen
kilometrikorvaus esitetään poistettavaksi taksaesityksestä ja tilalle esitetään uutta
päivystystyhjennystä. Muutos johtuu siitä, että hinnoittelua on haluttu
yksinkertaistaa lietekuljetusten kilpailutuksen yhteydessä. Päivystystyhjennyksen
hintaesitys on kiinteistönomistajalle edullisempi kuin vuonna 2018 voimassa oleva
hälytystyhjennys ja hälytystyhjennyksen kilometrikorvaus. Päivystystyhjennyksen
hinta on 3 x säännöllisen tyhjennyksen hinta kuljetetusta lietemäärästä riippuen.
Päivystystyhjennyksen hinnasto on esitetty liitteessä 1.
Tilaustyhjennysten hintaa esitetään muutettavaksi siten, että vuoden 2018 taksassa
voimassa oleva tilausmaksu 9 euroa (alv 0 %) on vuoden 2019 taksaesityksestä
poistettu. Vuoden 2019 taksaesityksessä tilaustyhjennyksen hinnaksi esitetään
säännöllisen tyhjennyksen hintaa korotettuna 5 eurolla (alv 0 %) (liite 1).
Tilaustyhjennyksen hinnaksi muodostuu siten 4 euroa (alv 0 %) edullisempi hinta
kuin vuoden 2018 taksassa. Kuljetusmaksut ovat samat kaikissa kunnissa (pl.
Nokia). Tyhjennysmaksu riippuu poiskuljetetun lietteen määrästä.
Kuljetusmaksu sisältää sako- tai umpikaivon tai pienpuhdistamon lietetilan
tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen käsittelyyn. Kuljetusmaksuihin sisältyy myös
yleiskuluja, joilla katetaan kuljetusten tilaaminen ym. hallinnointi lietehuoltoon
liittyen.
Kuljetusmaksu sisältää kohteen keräysvälineen lietetilan tyhjennyksen ja lietteen
kuljetuksen purkupaikalle. Vuoden 2018 taksassa perushintainen yksi tyhjennys
sisälsi kiinteistöllä enintään kolmen kaivon tyhjennyksen, joiden tuli sijaita
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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välittömästi toistensa läheisyydessä. Kuljetusajoneuvolla tuli päästä tyhjennettävän
keräysvälineen läheisyyteen turvallisesti ja enintään 15 metrin päähän
keräysvälineestä. Vuoden 2019 taksaesityksessä perushintaisen tyhjennyksen
kaivojen enimmäismäärää ei ole enää rajoitettu ja kuormauspaikan etäisyys
keräysvälineestä on määritelty enintään 30 metriksi. Taksaesitykseen tehdyt
muutokset ovat asukkaiden kannalta positiivisia ja kohtelevat kiinteistöjä aiempaa
tasapuolisemmin.
Keräyspisteen tieyhteys
Painorajoitetuilla ja muilla vastaavilla rajoitusmerkeillä merkityillä teillä sijaitsevien
kiinteistöjen on tullut toimittaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle vuoden 2018 taksan
mukaisesti tiehoitokunnan kirjallinen ajolupa. Vuoden 2019 taksaan esitetään
lisättäväksi seuraava tarkennus: ”Jätteen haltija vastaa lupien hankinnasta sekä
mahdollisista lupamaksuista”. Tarkennus on lisätty taksaesitykseen yksityistielain
muutoksen seurauksena.
Sako- ja umpikaivolietteiden käsittelymaksut
Vuoden 2019 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat
kuntien vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. Puhdistamoiden
vastaanottohintojen muuttuessa taksassa asetetut käsittelyhinnat muuttuvat
vastaavasti. Niiden vaikutus otetaan huomioon vastaanottohintojen
voimaantulopäivästä lukien.
Lisätöistä perittävät maksut
Lisätöitä ei ole sisällytetty tyhjennyshintaan, koska ne eivät koske kaikkia
kiinteistöjä. Lisätöistä perittävät maksut pysyvät ennallaan. Muutoksena vuoden
2018 taksaan on tilausmaksun 9 euroa (alv 0 %) poistuminen jätetaksasta.
Muutoksena on myös lisämaksun (kiinteistöllä yli 3 keräysvälinettä/käynti 12 euroa
(alv 0 %) poistuminen. Kiinteistökohtaisista lisätöistä esitetään poistettavaksi myös
hälytystyhjennys ja hälytystyhjennyksen kilometrikorvaus (kuitenkin vähintään 60
euroa alv 0 %, yksikköhinta 0,82 eur/km). Hälytystyhjennyksen hinnaksi oli vuoden
2018 taksassa määritelty 2,5 x kuljetushinta lisättynä hälytystyhjennyksen
kilometrikorvauksella.
Liitteenä n:o 3, esitys sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus toteaa, että Juupajoen kunnalla ei ole huomautettavaa sako- ja
umpikaivolietteiden jätetaksaesityksestä.
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LIETTEEN KÄSITTELYHINTOJEN TAKSALUOKKIEN LISÄÄMINEN
ERILAISILLE JÄTEVESILIETTEILLE

Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, p. 0400 131 174
Alueellinen jätehuoltolautakunta valmistelee sako- ja umpikaivolietteiden
jätetaksaesitystä 1.1.2019 alkaen. Jätetaksaesityksen ensimmäisessä käsittelyssä
jätehuoltolautakunnassa nousi esille kysymys, voisiko jätetaksaan asettaa oman
vastaanottohinnan harmaille jätevesille. Vastaanottohinnaksi esitettiin
viemäriverkoston jäteveden vastaanottohintaa.
Sako- ja umpikaivolietteen jätetaksan valmistelua varten alueellinen
jätehuoltoviranomainen pyytää kuntien vesilaitosten kantaa siihen, voisiko nykyistä
vesilaitosten taksaluokitusta ja hinnoittelua muuttaa siten, että jatkossa
hinnoittelussa otettaisiin nykyistä enemmän huomioon erilaisia jätevesiä ja
lisättäisiin taksaluokkia nykyisestä erilaisille jätevesille. Erityisesti pyydetään
ottamaan kantaa siihen, voisiko harmaavesilietteen ja/tai kaikki jätevedet sisältävän
umpikaivolietteen käsittelyhinta olla viemäriverkoston jäteveden käsittelyhinnan
suuruinen kustannusvastaavasti. Mikäli tämä ei ole mahdollista,
jätehuoltoviranomainen pyytää perusteluja, mitkä seikat ovat tälle esteenä.
Asumisessa syntyvä sako- ja umpikaivoliete kuuluu jätelain (646/2011) 32 §:n
mukaan kuntavastuullisiin jätteisiin. Jätelain 81 § mukaisesti
jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan
mukaisesti. Jätehuoltoviranomainen hyväksyy kuntien ilmoittamat sako- ja
umpikaivolietteiden käsittelyhinnat taksaan vesilaitosten vastaanottohintojen
mukaisesti.
EHDOTUS (Kj):
Juupajoen kunta pitää perusteltuna uuden taksaluokan perustamista, jossa
harmaavesilietteet ja/tai kaikki jätevedet sisältävän umpikaivolietteen käsittelyhinta
olisi kunnan perimän normaalin jäteveden käsittelyhinnan suuruinen.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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VUODEN HYVÄ TEKO 2018

Valmistelija: hyvinvointijohtaja Anne Tuovila, p. 050 591 5456
Sivistyslautakunta 26.4.2007 § 16
Sirkka-Liisa Oikari on tehnyt kunnalle aloitteen siitä, että Juupajoella valittaisiin ja
palkittaisiin Vuoden hyvä teko/Vuoden teko. Tavoitteena olisi löytää ja palkita
merkittävä teko, joka tekee Juupajoesta entistä paremman ja viihtyisämmän paikan
elää ja asua. Esimerkkeinä tällaisista teoista Oikari mainitsee mm. uudenlaisen,
tuoreen harrastuksen ideointi ja vetäminen etenkin nuorten tai lasten keskuudessa,
uuden tapahtuman tai toiminnan alkuunpano ja organisointi, kyläkuvaa ja
asuinympäristöä kohentavat ympäristöteot, vanhusten huomioiminen, talkoiden
järjestäminen yhteiseksi hyväksi.
Sivistyslautakunta on keskustellut aloitteesta 1.2.2007/§ 8. Sivistystoimen
ideointipalaverissa 8.3.2007 aloite oli myös esillä. Ideointipalaverissa valmisteltiin
ehdotus sivistyslautakunnalle Vuoden teon valitsemisesta:
-

ehdotukset Vuoden teko -palkinnosta perusteluineen jätetään kirjallisesti
suljetussa kirjekuoressa sivistyslautakunnalle ennalta sovittuun määräpäivään
mennessä
- voittajan valitsee sivistyslautakunnan valitsema raati, jolle suljetut kirjekuoret
toimitetaan
- voittaja julkistetaan joululahjamessuilla joulukuussa
palkinto on suuruudeltaan 300 euroa huomioiden paikallisten
palveluiden tarjoamat vaihtoehdot.
EHDOTUS (Stj):
Sivistyslautakunta päättää palkita vuosittain Vuoden teon edellä selostetulla tavalla.
Sivistyslautakunta valitsee raadin vuosittain valintaa tekemään. Ensimmäiseen
raatiin valitaan yhdeksi jäseneksi aloitteen tekijä Sirkka-Liisa Oikari.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Ehdotukset toimitettava sivistyslautakunnalle
31.10.2007 mennessä. Raatiin valittiin Sirkka-Liisa Oikari, Mira Rentto, Lea
Nurminen ja Arto Järvinen.
Sivistyslautakunnan ohjeen mukaan raati voi jättää palkinnon jakamatta, jos raadin
mielestä riittävän perusteltua esitystä ei ole tullut.
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Kunnanhallitus 5.11.2018 § 124
Sivistyslautakunta on 26.4.2007 kokouksessaan (16 §/2007) päättänyt jakaa
vuosittain Vuoden hyvä teko -palkinnon. Palkinnon taustaa ja kriteerejä on selvitetty
kyseisen kokouksen pöytäkirjassa. Palkinnon suuruus on 300 euroa. Vuoden hyvän
teon valitsee kuntalaisten tekemistä ehdotuksista kunnanhallituksen valitsema raati.
Voittaja julkistetaan ja palkitaan joululahjamessuilla joulukuussa. Ilmoitus on
Oriveden Sanomissa keskiviikkona 7.11.2018 ja ehdotukset on toimitettava
kunnanhallitukselle 30.11.2018 klo 15.00 mennessä.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus nimeää Vuoden hyvä teko –palkinnon saajan valinnan tekevän
raadin, johon kutsutaan edustajat myös nuorisovaltuustosta ja vanhus- ja
vammaisneuvostosta. Raati valtuutetaan valitsemaan palkinnon saaja ehdotusten
joukosta. Raadilla on myös mahdollisuus jättää valinta tekemättä.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Raatiin valittiin Iiri Välttilä, Pertti Pasuri, Ulla Voutilainen, Anne Lepola, Sara
Nurminen ja Anne Tuovila.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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ALLEKIRJOITUS- JA TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN
Kunnanviraston henkilömuutosten johdosta on syytä tehdä muutoksia kunnan
rahaliikenteeseen liittyvissä oikeuksissa.
Kunta on ollut mukana Kuntatodistusohjelmassa lyhytaikaisen rahoituksen
järjestämistä varten. Liikkeeseenlaskijoina kunnan puolelta ovat olleet
kunnanjohtaja Pirkko Lindström, hallintopäällikkö Mervi Korhonen ja taloussihteeri
Johanna Rasi.
Kunnalla on tilit Danske Bankissa ja Pohjois-Hämeen Osuuspankissa. Pankeille ja
Kuntarahoitus Oy:lle tulee ilmoittaa uudet henkilöt, joilla on tilien käyttöoikeudet.
Kunnanjohtaja Jyri Lammelalle tulisi myöntää edellä mainittujen tilien
tilinkäyttövaltuudet sekä oikeus Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman
kaupankäyntiin. Lisäksi kunnanjohtajan käyttöön tulisi hankkia luottokortti.
EHDOTUS (Kunnanhallituksen puheenjohtaja):
1) Kunnanhallitus myöntää Jyri Lammelalle oikeuden Kuntarahoituksen
kuntatodistusohjelman kaupankäyntiin. Edelleen kunnanhallitus peruuttaa Pirkko
Lindströmille myönnetyt allekirjoitusoikeudet.
2) Kunnanhallitus myöntää Jyri Lammelalle tilinkäyttövaltuudet Juupajoen kunnan
Danske Bank Oy:n FI49 -alkuiselle tilille.
3) Kunnanhallitus myöntää Jyri Lammelalle tilinkäyttövaltuudet Juupajoen kunnan
Pohjois-Hämeen Osuuspankin FI44 ja FI57 -alkuisille tileille.
4) Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Jyri Lammelan käyttöön hankitaan
luottokortti. Luoton kuukausirajaksi määritellään 5.000 euroa.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja Jyri Lammela poistui asian käsittely ja
päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TALOUSTILANNE 30.4.2018 / TALOUSTILANNE 31.8.2018 / TALOUSTILANNE
30.9.2018

Kunnanhallitus 7.6.2018 § 67
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisen
seurantaa tehdään 30.4., 30.6. ja 30.9.
Toimintatuotot
Toimintatuotot ovat toteutuneet 31 prosenttisesti, mikä noudattelee edellisen
vuoden tilannetta.
Toimintakulut
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 31,4 ja euromääräisesti hiukan edellistä
vuotta vähemmän.
Rahoitus
Verotilityksiä on alkuvuonna tullut ennakoitua enemmän. Kuntaliiton
veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot kasvaisivat kuluvana vuonna 2,1 %.
Verotuloja kertynee 7,3 milj. euroa, mikä on talousarviossa arvioitua enemmän.
Valtionosuudet tulevat toteutumaan tämän hetkisen tiedon mukaan budjetoidusti.
Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjataan korkokulut ja -menot.
Vuosikate
Tässä vaiheessa vuotta on vielä aikaista arvioida vuosikatteen kehitystä.
Maksuvalmiuden kehitys
Kunnan maksuvalmius on ollut kohtalainen. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on
käytetty ajoittain luotollista tiliä.
Vastuualuejohtajat ovat laatineet talousarvion seurantaraportit tammi-huhtikuun
taloustilanteesta.
Esityslistan liitteessä n:o 1 on talousarvion seurantaraportit Kuntamaiseman
raportteina.
Liitteenä n:o 2 on tuloslaskelma 1.1. - 30.4.2018 ja veroennuste.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan taloustilanteen 30.4.2018.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kunnanhallitus 10.9.2018 § 104
Toimintatuotot
Toimintatuotoista on toteutunut elokuun loppuun mennessä 57,45 % prosenttia.
Vuoden 2017 toteutumassa oli mukana osa kertaluonteisista kiinteistökaupoista
sekä metsänmyyntituloja 50.481 €. Vuodelle 2018 budjetoidut metsänmyyntitulot
50 000 euroa toteutuvat syksyn aikana.
Toimintakulut
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 64,4, mikä on lähes sama kuin vuonna 2017
vastaavana ajankohtana.
Rahoitus
Verotilitykset olivat elokuun lopussa edelliseen vuoteen verrattuna 27 549 €
korkeammat. Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kunnalle vuonna 2018
tilitettävät verot olisivat hiukan talousarviovaiheessa ennakoitua pienemmät
(31 000 €). Ennakkotiedot vuoden 2017 verotuksen maksuunpanotilityksistä
osoittavat, että marraskuun verotilityksestä tehtävät tilitystä pienentävät oikaisuerät
ovat n. 580 000 €.
Valtionosuudet näyttäisivät toteutuvan tämän hetkisen tiedon mukaan budjetoidusti.
Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjataan korkokulut ja -menot.
Korkokustannukset ovat n. 6.000 euroa pienemmät edellisvuoteen verrattuna.
Vuosikate
Tuloslaskelmassa vuosikate on 484.566 €.
Maksuvalmiuden kehitys
Kunnan maksuvalmius on ollut hyvä.
Talousarvion vastuualuekohtaiset seurantaraportit tammi-elokuu ovat esityslistan
liitteinä n:o 1, 2, 3, 4 ja liitteenä n:o 5 on tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2018 ja
veroennuste.
EHDOTUS (Vt. kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi taloustilanteen 31.8.2018.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Pekka Rae saapui tämän pykälän kohdalla klo 15.11.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kunnanhallitus 5.11.2018 § 126
Toimintatuotot
Toimintatuotoista on toteutunut syyskuun loppuun mennessä 73,41 % prosenttia.
Vuoden 2017 toteutumassa oli mukana osa kertaluonteisista kiinteistökaupoista
sekä metsänmyyntituloja 50.481 €. Vuodelle 2018 budjetoidut metsänmyyntitulot
50 000 euroa toteutuvat syksyn aikana.
Toimintakulut
Toimintakulujen toteutumaprosentti on 72,24, mikä on lähes sama kuin vuonna
2017 vastaavana ajankohtana.
Rahoitus
Verotilitykset olivat syyskuun lopussa edelliseen vuoteen verrattuna 40.367 €
korkeammat. Talousarviossa 2018 on verotuloiksi arvioitu 7.126.000 euroa.
Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan kunnalle vuonna 2018 tilitettävät verot
olisivat n. 7.023.000 euroa.
Päätös kuntien valtionosuuksista ja kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle
2018 tehtiin joulukuun 2017 lopussa. Lopullisessa valtionosuuslaskelmassa kunnan
valtionosuudet ovat 4 239 180 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa
valtionosuuksiksi on arvioitu 4.192.400 euroa.
Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjataan korkokulut ja -menot.
Korkokustannukset ovat n. 8.000 euroa pienemmät edellisvuoteen verrattuna.
Vuosikate
Tuloslaskelmassa vuosikate on 912 635 €.
Maksuvalmiuden kehitys
Kunnan maksuvalmius on ollut kohtalainen.
Talousarvion vastuualuekohtaiset seurantaraportit tammi-syyskuu ovat esityslistan
liitteinä n:o 4, 5, 6, 7 ja liitteenä n:o 8 on tuloslaskelma 1.1. - 30.9.2018 ja
veroennuste.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi taloustilanteen 30.9.2018.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Kuntalain 66 §:n
mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden
verojen perusteista.
Kiinteistöverolaissa (654/92) säädetään kiinteistön sijaintikunnalle menevästä
kiinteistöverosta. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus
kiinteistön verotusarvosta. Verovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön
kalenterivuoden alussa.
Kaikki kiinteistöt eivät ole veronalaisia, vaan lain 3 ja 4 §:ssä on lueteltu osittain tai
kokonaan kiinteistöverosta vapaat kiinteistöt, joita ovat mm. metsät ja
maatalousmaat, yleiset vedet, torit, kadut ja yleiset tiet. Myös kunnan omalla
alueellaan omistama kiinteistö on vapaa kiinteistöverosta. Kunnan omistamat yhtiöt
ovat verovelvollisia omistamistaan kiinteistöistä.
Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöverolaissa tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa
itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä
kiinteistönä maarekisteriin, tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin. Lain säännöksiä
sovelletaan myös vuokramaalla olevaan rakennukseen ja erottamattomaan
määräalaan. Verovelvollinen on omistaja ja omistajan veroinen haltija.
Kiinteistönomistaja on verovelvollinen vuokramaasta ja vuokralainen on
verovelvollinen vuokraamalla omistamastaan rakennuksesta.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto päättää kunnassa sovellettavat
kiinteistöveroprosentit säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen.
Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava vero, jonka kiinteistön
kotikunta saa kokonaisuudessaan.
Valtuusto voi määrätä erikseen myös rakentamattoman rakennuspaikan
veroprosentin. Vero määrätään korkeamman veroprosentin mukaan, jos kaikki
laissa mainitut edellytykset täyttyvät. Erillisen rakentamattoman rakennuspaikan
veron tarkoituksena on tehostaa taajama-alueella olevien tonttien asumiskäyttöä.
Juupajoen kunnassa ei ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroa.
Kiinteistöverolain 13a §:n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä yleishyödyllisen
yhteisön kiinteistöveroprosentin, joka koskee sekä rakennusta että maapohjaa,
poikkeavaksi kunnan yleisestä kiinteistöverosta. Veroprosenttia sovelletaan, jos
kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä
käytössä. Käyttötarkoituksen määrittelee verottaja. Veroprosentiksi voidaan
määrätä myös 0,00 %.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kiinteistöverolain mukaiset vaihteluvälit ovat:
-

yleinen kiinteistöveroprosentti
vakituinen asuinrakennus
muu asuinrakennus
rakentamaton rakennuspaikka
yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti
(vain jos valtuusto erikseen päättää)

0,93 - 2,00
0,41 - 1,00
0,93 - 2,00
2,00 - 6,00
0,00 - 2,00

Koko maan painotetut keskimääräiset kiinteistöveroprosentit vuosina 2017 - 2018
ovat:

Yleinen kiinteistövero
Vakituinen asunto
Muu asuinrakennus

2017
1,06
0,49
1,15

2018
1,06
0,49
1,16

Juupajoen kiinteistöveroprosentit vuonna 2018 ovat seuraavat:
-

yleinen kiinteistövero
vakituinen asunto
muu asuinrakennus
yleishyödyllinen yhteisö

1,15 %
0,45 %
1,05 %
0,00 %

Juupajoen kiinteistöveron tuotto on n. 555.000 euroa vuodessa.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus esittää, että valtuusto määrää Juupajoen kunnan
kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 seuraavasti:
-

yleinen kiinteistövero
vakituinen asunto
muu asuinrakennus
yleishyödyllinen yhteisö

1,15 %
0,45 %
1,05 %
0,00 %

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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JUUPAJOEN KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE
2019
Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
kunnanvaltuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista. Verotusmenettelystä
annetun lain mukaan kunnan on ilmoitettava verohallitukselle seuraavan vuoden
tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä.
Tuloveroprosentti vahvistetaan korotettuna täysiin prosentteihin taikka puoleen tai
neljännesprosenttiin päättyväksi luvuksi. Tuloveroprosenttia määriteltäessä on
otettava huomioon, miten suuri osa kunnan menoista on tarkoitus kattaa
verotuloilla. Juupajoen kunnan tuloveroprosenttia on korotettu viimeksi vuoden
2015 veroprosenttia määrättäessä, jolloin tehtiin korotus 20 prosentista 21
prosenttiin.
Juupajoen kunnan verotulojen kehitys vuosina 2016 - 2018 ja arvio vuodelle 2019:
TP 2016
Kunnallisverot
Yhteisöverot
Kiinteistöverot
Yhteensä
Tulovero-%

5.609
754
549
6.912
21

TP2017

5.707
924
543
7.174
21

eTP 2018

5.447
1.022
555
7.024
21

TA2019

5.770
1.121
555
7.446
21

Kuntaliiton verotulojen lokakuun 2018 ennustekehikon mukaan Juupajoen kunnan
kunnallisveron maksuunpanot laskevat 4,6 % vuodelle 2018. Kunnalle
kunnallisverona maksettavan efektiivisen veroasteen arvioidaan vuonna 2018
olevan 13,91 %. Kokonaisverotuloina kirjattavan veron määrän arvioidaan laskevan
2,1 % vuodelle 2018 vuodesta 2017.
Vuonna 2018 maan kaikkien kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,86 %,
joka on 0,04 prosenttiyksikköä vuoden 2017 tuloveroprosenttia matalampi.
Pirkanmaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,33 %, joka on hiukan
edellistä vuotta korkeampi. Pirkanmaan alhaisin veroprosentti 19,75 % on
Tampereella ja Valkeakoskella. Pirkanmaan korkein veroprosentti 22 on
Hämeenkyrössä, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Punkalaitumella ja
Ruovedellä.
Talousarvion laadinta vuodelle 2019 on vielä kesken. Epävarmuutta talousarvion
laadintaan tuo vielä avoinna olevat palveluhintaneuvottelut Mänttä-Vilppulan ja
palveluntuottajan kesken, minkä vuoksi veroprosentista päätettäessä lopullinen
palvelusopimushinta ei ole selvillä.
Talousarvioehdotukseen on laskettu 2,37 %:n palkankorotukset.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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Johtoryhmän käsittelyn jälkeen talousarvioehdotus on 140 euroa alijäämäinen.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa Juupajoen kunnan
vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21 prosenttia.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
1) Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään 3.12.2018.
2) Seuraava valtuuston kokous pidetään 12.11.2018.
3) ORPO:n yhteydenotto.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
1) Kunnanjohtajan päätös 26.10.2018. Kunnan vaakunan käyttö Juupajoen
Reserviupseerikerho ry:n tunnuksessa (lippu).
2) Hyvinvointijohtajan päätös 1.10.2018. Tenavatonnianomus.
3) Hyvinvointijohtajan päätös 16.10.2018. Tenavatonnianomus.
4) Hyvinvointijohtajan päätös 31.10.2018. Tenavatonnianomus.
5) Perusopetuksen rehtorin päätös 4.10.2018. Opettajien TVA-perusteiden mukaan
maksettavat palkat 1.8.2018 - 31.7.2019.
6) Tarkastuslautakunnan 26.10.2018 pitämän kokouksen pöytäkirja.
EHDOTUS (Kj):
Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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KIRJELMÄT
1) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirje 23.10.2018. Kunnallisen teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018-2019 (TS-18) järjestelyerä
1.1.2019 lukien.
2) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.10.2018. Hulippaan
(Hulipasjärven) keskivedenkorkeuden nostaminen, pohjapadon rakentaminen ja
vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen, Juupajoki.
3) Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnan kokouksen 23.10.2018 esityslista.
4) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 23.10.2018 esityslista
5) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 23.10.2018 liite asiaan
nro 6.
6) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 23.10.2018 liite asiaan
nro 7.
7) Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan kokouksen 23.10.2018 pöytäkirja.
8) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rauhoituspäätöksen
16.10.2018 liitekartta.
9) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rauhoituspäätös
16.10.2018. Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta (luonnonsuojelulaki
24.1§), Lakua-Lepolansalon metsä.
10) Pirkanmaan elinkeino-, liikennne- ja ympäristökeskuksen työllisyyskatsaus
syyskuu 2018.
11) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä valtuuston kokouksen 8.10.2018
pöytäkirjanote § 17. Sairaanhoitopiirin taseeseen kertyneiden ylijäämien
palauttaminen.
12) Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokouksen 8.10.2018
pöytäkirja.
13) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tilannekatsaus syyskuu 2018.
14) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 25.10.2018
esityslista.
15) Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen 25.10.2018
pöytäkirja.
16) Sisä-Suomen poliisilaitoksen kutsu Sisä-Suomen poliisilaitoksen johdon
vieraaksi Oriveden poliisiasemalle 17.10.2018. Keskustelua kuntien
turvallisuustilanteesta sekä kuntien ja poliisin yhteistyöstä.
17) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 12.10.2018 11-2018. Musiikin esityskorvaukset
Teostolle vuonna 2019.
18) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 15.10.2018 10-2018. Yksityistielaki uudistuu kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa.
19) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 24.10.2018. Lastensuojelun vuoksi sijoitetun
oppilaan korvaus vuonna 2018.
20) Suomen Kuntaliiton yleiskirje 26.10.2018 13-2018. Musiikin esityskorvaukset
Gramexille vuonna 2019.
21) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan § 40 liite 4.
Lausuntopyyntö kunnille TSV jätetaksaesityksestä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:
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22) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan § 41 liite 2. Kuulutus
Sako- ja umpikaivoliete taksaesityksestä.
23) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan § 41 liite 3.
Lausuntopyyntö kunnille sako- ja umpikaivolietetaksa esityksestä.
24) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 39 liite 1. Esitys jätemaksutaksaksi 1.1.2019 alkaen.
25) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 39 liite 2. Jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset.
26) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 39 liite 3. Kuulutus jätetaksaesityksestä.
27) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 39 liite 4. Lausuntopyyntö kunnille jätetaksaesityksestä.
28) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 39 liite 5. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n saatekirje ja täydennys
taksaesitykseen.
29) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 40 liite 1. Esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi
1.1.2019 alkaen.
30) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 40 liite 2. TSV jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset verrattuna vuoden
2018 jätetaksaan.
31) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 40 liite 3. Kuulutus TSV jätetaksaesityksestä.
32) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
§ 41 liite 1. Esitys sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen.
33) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
esityslista.
34) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
pöytäkirja.
35) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
pöytäkirjanote § 39. Esitys kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen
taksaksi 1.1.2019 alkaen.
36) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
pöytäkirjanote § 40. Esitys kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen
taksaksi 1.1.2019 alkaen.
37) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan kokouksen 10.10.2018
pöytäkirjanote § 41. Esitys sako- ja umpikaivolietteen jätetaksaksi 1.1.2019
alkaen.
38) Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan tiedustelu 25.10.2018
kuntien vesilaitoksille sako-ja umpikaivolietetaksan taksaluokkien lisäämiseksi.
39) Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 25.10.2018. Juupajoen kunnan vesijohdon
saneeraaminen, Juupajoen keskusta / Käpylän alue.
EHDOTUS (Kj):
Merkitään tiedoksi.
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:

JUUPAJOEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA 12/2018

KUNNANHALLITUS

5.11.2018

PÄÄTÖS:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät:

Otteen oikeaksi todistaa:
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Juupajoen kunta

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus

Pykälä

5.11.2018

Sivu
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Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

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

121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

125
HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
oikaisuvaatimuksella/valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin, kun kyse ei ole
kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Juupajoen kunnanhallitus
Koskitie 50
35500 Korkeakoski
Pykälät

125
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 §:n mukaan
kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Muutoksenhakuosoitus hankinta-asioissa
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista annetuin lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä
oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Hankintaoikaisu

Pykälät:

Valitus
markkinaoikeudelle

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin: 050 4061 132
Faksi: 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(a)oikeus.fi
Seuraavat päätökset voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi:
Pykälät:
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Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti
tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä
kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoitus).
Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 5642 200 (vaihde)
Faksi: 029 5642 269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 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

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuna hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Tällä hetkellä maksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.

