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Etelä-Karjalan jätelautakunta
Aika

17.10.2017 klo 16:13 - 16:45

Paikka

Kaupungintalo, kokoushuone 138

Osallistujat
Läsnä

Lohko Jukka
Niemi Timo
Europaeus Teemu
Haavisto Harri
Hallikainen Eija
Torniainen Virpi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Miikkulainen Titta

jäsen

Muut osallistujat

Hyrkäs Juha
Muurikka Salme

jäteasiainpäällikkö
vs. jäteasiamies

Allekirjoitukset
Jukka Lohko
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Salme Muurikka
sihteeri

24 - 28

Pöytäkirjan tarkastus
Eija Hallikainen
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
25.10.2017 klo 9.00 - 15.00 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
25.10.2017 alkaen www.imatra.fi
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Etelä-Karjalan jätelautakunta

§ 24

17.10.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
JLTK § 24
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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§ 25

4/2017

17.10.2017

Pöytäkirjantarkastajan valinta
JLTK § 25
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Eija Hallikainen.
___________________
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17.10.2017

Etelä-Karjalan jätemaksutaksa 2018
2274/02/05/00/2017
JLTK § 26

Valmistelija: Jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on lähettänyt jätetaksaehdotuksen
vuodelle 2018. Taksaan on tehty tekstitarkennuksia. Mitään oleellisia muutoksia maksutaulukoihin ei ole tehty.
Jätteiden tyhjennyspalveluiden hinnoissa ei ole muutoksia. Myös
aluekeräyspistemaksut ja perusmaksu pysyvät vuoden 2017 tasolla,
samoin jätteenkäsittelymaksut.
Jätehuollon viranomaismaksun veroton hinta nousee 1,70 eurosta
1,83 euroon.
Jätehuollon perusmaksut, mahdollinen kuntalisä ja viranomaismaksu on yhdistetty "Jätehuollon vuosimaksut" kuntakohtaisiin taulukoihin selventämään laskutusjaksoa.
Tyhjillään olevien kiinteistöjen jätehuollon vuosimaksut on lisätty taulukoihin erikseen maksujen alimpaan tasoon.
Hyödyksi-asemien vastaanottohintoihin on muutettu asumisen pienjäte-erämaksu enintään 1m3:stä 2 m3:iin, 15,00 €/m3.

Liite:

Jätemaksutaksaehdotus liitteenä.

Jäteasiainpäällikön ehdotus:
Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää hyväksyä Etelä-Karjalan jätemaksutaksan vuodelle 2018 ehdotetussa muodossa. Hyväksytty
jätemaksutaksa tulee voimaan 1.1.2018 ja samalla kumoutuu
vuoden 2017 jätemaksutaksa.
Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä, jos kuntien aluekeräyspisteissä on
vanhentuneita nimilistoja aluekeräyspisteen käyttäjistä, pyydetään
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:tä poistamaan vanhentuneet listat
epäselvyyksien välttämiseksi.
___________________
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17.10.2017

Jätelautakuntien neuvottelupäivät Tampereella 15. - 16.11.2017
JLTK § 27

Valmistelija: Jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs
Neuvottelupäivät järjestää FCG: "Jätehuollon kunnallisten
toimijoiden vuotuiset neuvottelupäivät alkavat ympäristöministeriön
ja Kuntaliiton katsauksilla ajankohtaisiin laki- ja muihin hankkeisiin.
Ensimmäinen koulutuspäivä jatkuu paneelikeskustelun merkeissä,
aiheena on kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu ja palvelutarjonnan
puutteen arviointi. Paneelissa mukana ministeriön,
jätehuoltoviranomaisen, jätettä tuovan ja tuottavan yrityksen
edustaja, jätelaitoksen edustaja sekä Suomen Kiertovoima KIVO.
Päivän lopussa jaamme hyviä käytäntöjä jätetaksan valmistelussa ja
saamme katsauksen tuoreimmista oikeustapauksista.
Toinen koulutuspäivä keskittyy ensin pakkausjätteeseen ja muovin
keräyksen. Päivän pääteemana on jätehuollon tiedonhallinta ja
digitalisaatio. Tässä osuudessa esittelyt kehityshankkeista mm.
kuljetusrekisteritietojen ja asiakkuuden hallintaan.
Päivät on tarkoitettu kuntien jätehuoltoviranomaisille, jätehuollon
kunnallisille toimijoille ja luottamushenkilöille."
Osallistumismaksu on 540 € + alv 24 % / henkilö.
Koulutuspaikkana Tampere, Original Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, 33100 TAMPERE

Oheismateriaali:

Koulutuspäivien ohjelma oheismateriaalina.

Jäteasiainpäällikön ehdotus:
Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää Virpi Torniaisen lisäksi
mahdollisista koulutukseen osallistujista.
Päätös:

Valittiin osallistujiksi Timo Niemi, Virpi Torniainen, jäteasiainpäällikkö
Juha Hyrkäs ja vs. jäteasiamies Salme Muurikka.
___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunnan talouskatsaus 9/2017
JLTK § 28

Valmistelija: Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Taloustilanne esitetään kokouksessa. Siihen voi etukäteen tutustua
käyttämällä Google Chrome selainta linkistä:
http://paattajatimatra.weebly.com .

Jäteasiainpäällikön ehdotus:
Taloudessa ja toiminnassa ei raportoitavia poikkeamia.
Lautakunta merkitsee taloustilanteen tiedokseen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
24, 25, 27, 28

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HValL 3 §:n 1 mom. / 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
lautakunta / hallitus

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi 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 annettuun 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, osoitteet:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:

26

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
päivää
Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valitusaika
14 päivää

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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
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

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). 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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään

