Valtu ustoaloite 27.3.2017 Polttokelpoisen jätteen laskutus tuotetun jätemäärän mukaiseksi
Joensuun päivähoito siirtyy tuntiperusteiseen laskutukseen. Sitä on perusteltu
oikeudenmukaisuusperusteella. Ja näin se onkin että jos ei tarvitse palvelua niin ei ole oikeudenmukaista
että siitä peritään maksu. Päivähoidossa ei peritä myöskään perusmaksua.
Polttokelpoisen jätteen keräyksessä on nyt käytössä tapa että riippumatta siitä onko jätettä tai ei niin maksu
menee täysimääräisenä. Kun nyt vuoden 2017 alusta on lajiteltava kaikki jätteet niin käytännössä
polttokelpoista jätettä tulee Puhaksen nettisivuilla olevan tiedon mukaan vain 5-10% aikaisempaan
verrattuna. Koska jätemäärän määrittäminen on kilomääräisenä vaikea niin käytännössä riittävä tarkkuus
saadaan silmämääräisesti arvioimalla (esimerkiksi litramäärä) tai mittaamalla metrinmitalla niinkuin on
käytäntö jo monilla jätealueilla mm Kiteellä.
Aloitteen peruste: Jätelaki 79 § Kunnan jätemaksun perusteet, Kunnan jätemaksun perusteita ovat mm
jäfteen määrä.
Joensuun Perussuomalaiset esittää että Joensuussa siirrytään yhdenvertaisen periaatteen mukaisesti myös
jätehuollossa laskutuskäytäntöön jossa polttokelpoisesta jätteestä veloitetaan vain tuotetun jätemäärän
mukaan.
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KV 27.03.2017 § 20
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 27.3.2017 kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen polttokelpoisen jätteen laskutuksesta
tuotetun jätemäärän mukaan.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet valtuutetut Veijo Oinonen, Sari
Sallinen, Eero Bogdanoff, Teemu Arponen, Sirpa Hyökki, Jussi Wihonen,
Osmo Kokko ja Sampsa Jääskeläinen.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
JATELK 27.04.2017 § 12
Kaupunginhallitus lähetti 3.4.2017 § 129 asian alueellisen jätelautakunnan valmisteltavaksi.
Valtuustoaloitteessa ehdotetaan polttokelpoisen jätteen laskutusta tuotetun
jätemäärän mukaisesti, käytännössä ehdotetaan jätelaskutuksen
perustamista silmämääräiseen arvioon tai mittaamiseen metrinmitalla.
Aloitteessa viitataan myös Joensuun päivähoidon tuntiperusteiseen
laskutukseen, johon jätelaskutusta verrataan.
Kunnan jätemaksun perusteista säädetään jätelaissa (646/2011). Lain 78 §:n
mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla
katetaan kunnalle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.
Jätehuollon järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia ovat mm. jätteen
loppukäsittelyn kustannukset (loppukäsittelylaitoksen tai -paikan
perustamisen, käytön, käytöstä poistamisen ja jälkihoidon kustannukset)
sekä jäteneuvonnasta, jätehuollon kehittämisestä, rekisterin pidosta ja
jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuvat kustannukset.
Lain 79 §:n 1 momentin mukaan kunnan jätemaksun perusteita ovat jätteen
laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi ottaa huomioon
jätteen keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan
keräysvälineiden käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä
kuljetuksena. Jätemaksun perusteina voidaan käyttää myös kiinteistöllä
asuvien henkilöiden määrää, kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta
vastaavaa perustetta, jos jätteen määrää tai laatua on vaikea luotettavasti
selvittää tai jos se on tarpeellista ympäristö- tai terveyshaittojen
ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi. 3 momentin mukaan

jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä
jätetaksassa.
Aloite liittyy erityisesti poltettavan jätteen (aiemmin sekajäte) astioiden tyhjennyksiin, joista perittävät tyhjennysmaksut yleisen käytännön mukaisesti
on Joensuussakin porrastettu astian tilavuuden mukaan. Kuten aloitteessakin
todetaan, jäteastian/jätteen todelliseen painoon perustuva laskutus ei
ainakaan vielä nykyisin ole mahdollista. Näin ollen Joensuussa
tyhjennysmaksun perusteina ovat pääsääntöisesti jätteen laji, noutokerrat ja
määrä astiatilavuuden mukaan porrastettuna. Tyhjennysmaksu muodostuu
jätteen kuljetuksen ja käsittelyn osuuksista. Käsittelymaksuun vaikuttaa
astian tilavuus. Kuljetusmaksu sen sijaan on pienastioilla saman suuruinen
kussakin kunnassa (eli kuntien välisiä eroja on kuljetusten kilpailutusalueista
johtuen).
Jätelaskutuksen perustaminen kuljettajan tekemään silmämääräiseen
arvioon ei käytännössä ole toimiva ratkaisu. Astiatilavuus on yksiselitteinen
palvelun ja laskutuksen kriteeri, kun taas silmämääräisesti arvioitaessa
jätemäärästä ei saataisi tarkkaa tietoa, ja arviointi lisäisi jätteenkuljettajan
työtä. Jätemäärän arviointiin perustuvan jätemaksun laskutuksen selvittely
reklamaatioiden ja muistutusten osalta jälkikäteen ei olisi mahdollista
luotettavasti ja tasapuolisesti.
Astian täyttöasteen mittaaminen jokaisen tyhjennyksen yhteydessä mitalla ei
myöskään ole järkevää. Mittaamisesta aiheutuisi lisätyön myötä lisäkustannuksia tyhjennysmaksuun. Myös tässä ehdotetussa mallissa mittaustuloksen
oikeellisuuden arviointi jälkikäteen reklamaatio- tai muistutustapauksissa
olisi mahdotonta luotettavasti.
Sopeuttamalla astian koon ja tyhjennysvälin talouden tarpeisiin kiinteistön
haltija voi vaikuttaa hänelle aiheutuviin jätehuoltokustannuksiin. Kiinteistön
jätehuollon järjestämisessä on kuitenkin aina noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Koska jätteistä voi aiheutua ihmisen terveydelle ja
elinympäristöllemme haittoja tai jopa vaaraa, on yhteinen etu, että
jätehuollossa varmistetaan jäteastioiden riittävän usein tehtävät
tyhjennykset, vaikka jokainen astia ei jokaisella tyhjennyskerralla olisikaan
täynnä jätettä. Tyhjennysvälit ja astiakoko on lainsäädännön mukaan
mitoitettava siten, että jätteet mahtuvat astiaan, eikä jätteestä aiheudu
roskaantumista, ympäristön likaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä
haittaa.
Perusmaksu
Jätemaksuja ei voida rinnastaa esimerkiksi päivähoidon asiakasmaksuihin,
sillä jätehuollosta ja päivähoidosta kunnalle aiheutuvat kulut katetaan lainsäädäntöön perustuen eri periaattein. Päivähoitomaksuilla katetaan vain
pieni osa kunnalle päivähoidon ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä
aiheutuvista kustannuksista. Jätehuollon kustannukset taas on lain nojalla
katettava kuntalaisilta perittävillä maksuilla, eli kustannusten kattamiseen ei
saa käyttää esimerkiksi verovaroja. Tiettyjen jätehuoltopalveluiden ja
jätehuollosta aiheutuvien kulujen kattamiseen kerätään Joensuussa siksi
perusmaksua.

Perusmaksu perustuu jätelain 78 §:ään, jonka mukaan jätemaksu, jolla
katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista vastaavista
jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset,
voidaan periä erillisenä perusmaksuna. Perusmaksulla voidaan kattaa myös
vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen
perustamisesta ja ylläpidosta kunnalle aiheutuvat kustannukset. 79 §:n 3
momentin mukaan perusmaksun perusteita ovat kiinteistöllä asuvien
henkilöiden lukumäärä tai kiinteistön käyttötarkoitus taikka muu vastaava
peruste. Perusmaksu voidaan määrätä kiinteistö- tai talouskohtaisena.
Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksassa perusmaksu on määritetty
asuntokohtaiseksi maksuksi.
Valmistelija ja lisätiedot: jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen
Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus:
Jätelautakunta päättää antaa edellä esitetyn vastauksena Perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Teemu Arponen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui
asian käsittelyn ajaksi, perusteena aloitteen allekirjoittaminen (esteellisyysperuste asianosaisuus).
KH 08.05.2017 § 190
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Keskustelun aikana Jussi Wihonen ehdotti asian palauttamista uudelleen
vamisteltavaksi. Eero Bogdanoff kannatti Jussi Wihosen tekemää ehdostusta.
Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi tehdyn ehdotuksen ja
kannatuksen. Puheenjohtajan esityksestä päätetiin suorittaa asiassa
kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat Jussi Wihosen tekemää
kannatettua asian palauttamista koskevaa ehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavatasian asian käsittelyn jatkamista äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä (Wihonen ja Bogdanoff) ja
9 EI-ääntä (Kauppinen, Törmälä, Paukku, Jormanainen, Ikonen, Järvinen,
Keskisalo, Heinonen ja Leino). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian
käsittelyä.
Jussi Wihonen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen. Jussi Wihosen
kirjalliset perustelut eriävälle mielipiteelle:
- Joensuussa tulee pyrkiä jätehuollossa aiheuttamisperiaatteen mukaiseen
laskutukseen kuten Kiteellä ja Suomussalmella.

Juha Mustonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
KV 29.05.2017 § 60
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
antaa edellä olevan vastauksena perussuomalaisten valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

