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47. KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 
TOTEAMINEN 

 
Toimitusjohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty.  

 
   48. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA 

 
Toimitusjohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Petri Miettinen ja Tapio Montonen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty.  
 
 
 

     49. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Toimitusjohtaja: Hyväksytään kokouksen asialista. 
 
Päätös:  Päätösesitys hyväksytty. 
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50. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIONTIKERTOMUS  

 
Tarkastuslautakunnan keskeisenä tehtävänä on arvioida, ovatko yhtymäko-
kouksen asettamat liikelaitoskuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Jos liikelaitoskuntayhtymän taseessa on kattamatonta ali-
jäämää, tarkastuslautakunnan tulee arvioida myös talouden tasapainotuksen 
toteutumista. Havainnot annetaan yhtymäkokoukselle vuosittain arviointiker-
tomuksessa. 

 
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen 17.5.2022. Arviointiker-
tomuksen havainnot ja huomiot on esitettävä yhtymäkokoukselle.  
 
Vuoden 2021 toiminnan osalta tarkastuslautakunta on arviointikertomukses-
sa antanut seuraavat suositukset: 
 
Tarkastuslautakunta suosittelee, että yhtymän taseeseen sisältyvä kaa-
topaikan jälkihoitovarauksen (0,9milj. euroa) ajantasaisuus arvioidaan 
vuoden 2022 aikana. 

 
Toimitusjohtaja: Taseessa olevasta kaatopaikan jälkivarauksen oikeellisuudesta on pyydetty 

kaatopaikkarakentamista suunnittelevalta konsultilta tämän hetkinen kustan-
nusarvio. Envineer Oy on arvioinut jälkivarauksen arvoksi 0,66 miljoonaan 
euroa.  

 
Edellisen vuoden tapaan tarkastuslautakunta suosittelee edelleen, 
että sisäisen valvonnan ja tietoturvan tasoa kehitetään systemaatti-
sesti. 
 
Tarkastuslautakunta suosittelee, että yhtymä laatii riskianalyysin, 
jossa määritetään yhtymän keskeiset riskit, näiden hallintakeinot, 
hyväksyttävät riskitasot ja vastuutahot, ja että tämän toteutumisesta 
raportoidaan vuosittain. 
 
Hankintoihin liittyen tarkastuslautakunta muistuttaa edelleen kiinnit-
tämään huomiota hankintalain ja yhtymän hankintaohjeen määräys-
ten noudattamiseen ja hankintapäätösten riittävään dokumentoin-
tiin. Syy suorahankinnan käyttämiseen on todettava ennalta, ja se 
on perusteltava hankintapäätöksessä. 
 
Yhtymän tulee edelleen kiinnittää huomiota hallinnossa kuntalain, 
hallintosäännön ja muiden sisäisten ohjeiden noudattamiseen. 
 
Tarkastuslautakunta esittää, että osana riskienhallinnan menettelyä 
kuvataan kuntayhtymän toimintaan liittyvät henkilöriskit, arvioidaan 
riskien merkitystä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä, sekä kä-
sitellään toimintatavat riskien hallinnoimiseksi ja valvomiseksi. 

 
Toimitusjohtaja: Tietoturvan osalta henkilökunta suorittaa tietoturvakortin vuoden 2022 aika-

na. Sisäisen valvontaan kiinnitetään edelleen huomiota. 
 

Johtokunta on käsitellyt riskien hallintaa strategiaseminaarissa syyskuussa 
2022 ja hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman marraskuussa 2022. Samas-
sa asiakirjassa on käsitelty yhtymään liittyvät henkilöriskit.  
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Toimitusjohtaja raportoi vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä riskien toteumaa 
ja hallinnointia. 

 
Hankinnoissa yhtymä noudattaa hankintalakia ja perustelee mahdolliset suo-
rahankinnat hankintapäätöksessä. Pienhankintaohje päivitetään vuoden 
2023 keväällä. 
 
Yhtymä edelleen kiinnittää huomiota hallinnossa kuntalain, hallintosäännön ja 
muiden sisäisten ohjeiden noudattamiseen. 

 
Liite:  - Arviointikertomus 2021 

 
Johtokunta: Johtokunta on käsitellyt vuoden 2021 arviointikertomuksen ja esittää edelleen 

yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan suosituksiin toimitusjohtajan esit-
tämät toimet. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty. 
   
 

51. VUODEN 2023 TAKSA 
 

Keski-Savon Jätehuolto llky taksan päättää vuosittain yhtymäkokous talous-
arvion yhteydessä. Taksaa on muutettu edellisen kerran 2019, jolloin asia-
kasmaksuja pudotettiin 7 prosenttia.  
 
Ensi vuoden osalta taksaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia jätteen kuljetuk-
sen ja – keräyksen osalta.  
 
Riikinnevalla vastaanotetun jätteen maksut ovat: 
- peräkärrikuorma 20 euroa sis.alv. 
- pieni takakonttierä tai vastaava määrä 8 euroa sis. alv. 

 
Näihinkään maksuihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 
 
Taksaluettelossa on kyllästetyn puun (cca-puu) vastaanottohinta 160 e/tonnia 
sis. alv 0 %. Vastaanottohinta on perustunut cca-puun toimittamiseen kol-
mannelle osapuolelle. Vuoden 2022 aikana Riikinvoima Oy on aloittanut cca-
puun ympäristöluvan mukaisesti energiahyödyntämisen, joka on yhtymälle 
huomattavasti edullisempaa kuin cca-puun toimittaminen entiseen paikkaan 
käsiteltäväksi. Tämän vuoksi uusi vastaanottohinta on syytä pudottaa 120 
euroon/tonni sis. alv 0 %. 
 
Riikinnevalla vastaanotetun poltettavan jätteen ominaisuudet vaihtelevat ko-
vasti, koska jätteen laatu, palakoko, kosteus jne. vaikuttavat merkittävästi jät-
teen käsittelymaksuun. Hinnastoon lisätään mahdollisuus hinnan muutok-
seen +-50 % hinnastossa olevasta vastaanottohinnasta. Tämä koskee poltet-
tavaksi tulevaa jätettä ja cca-puuta. Tämä ei koske peräkärrikuormia. 
 
Taksaan lisätään tyhjennysvälimuutoksesta tai ylimääräisestä tyhjennyksestä 
johtuva muutos 5 euroa/kerta. 

 
Toimitusjohtaja: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle yllä olevia taksaan liittyviä muutoksia. 
 
Johtokunta:  Päätösesitys hyväksytty. 
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52. TALOUSARVIO 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUDELLE 2024 
JA 2025 

 
Keski-Savon Jätehuollon talous on ollut vakaalla tasolla yhtymän perustami-
sesta alkaen. Kuluvan vuoden 2022 aikana kustannustaso nousi kovasti polt-
toaineissa ja muissakin palveluostoissa. 
 
Kiinteistöliiton selvityksen mukaan liikelaitoksen asiakasmaksut ovat valta-
kunnallisesti vertailtuna Suomen toiseksi alhaisimmat e/m/kk vertailussa. 
Huolimatta kustannustason kasvusta ensi vuoden talousarvioesitys ei sisällä 
taksan korotusta. 
 
Tämän hetkiset TSV-sopimukset päättyvät vuoden 2022 loppuun mennessä 
ja ensi vuonna kaikki TSV-jäte tulee ilmoittaa materiaalitorin kautta. Tämä 
vaikuttanee alentavasti meille tulevan TSV-jätteen määrää. 
 
Vastaavasti sähköstä saatava tuotto vaikuttaa jo tälle vuodelle ja ensi vuoden 
talousarviossa sen arvioidaan olevan 660 000 euroa.  
 
Vuoden 2023 talousarvion laadinnan lähtötaso on vuoden 2022 talousarvio. 
Liikevaihdon oletetaan pysyvän vuoden 2022 talousarviossa olevalla. 
Suomessa on käynnistynyt uutta kapasiteettia poltettavalle jätteelle noin 
300 000 tonnia. Lisääntynyt polttokapasiteetti vaikuttaa alentavasti porttihin-
toihin. 
 
Henkilöstömenojen kasvuun on varattu 4 %, palvelujen ostoon vuoden 2021 
talousarviosta 9 %, merkittävä kustannuserä palvelujen ostossa on Riikin-
voiman kustannusnousu 3 %.  
 
Yhtiön strateginen tavoite on rahoittaa tulevien vuosien investoinnit kassava-
roin.  
Vuoden 2023 investoinnit ovat yhteensä 550 000 euroa.  
 

 
 

Liite:  - Talousarvio 2023 
 
Päätösesitys: Johtokunta hyväksyy ja esittää edelleen yhtymäkokoukselle talousarvion 

2023 ja taloussuunnitelman kaudelle vuosille 2024 ja 2025. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty.  
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53. JOHTOKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN  
 
Hallintosäännön mukaan Keski-Savon Jätehuolto llky:n johtokuntaan nime-
tään omistajakuntien jätehuollosta vastaava henkilö. Heinäveden edustaja 
johtokunnassa on ollut tekninen johtaja Jenni Nykänen. Jenni Nykänen on ir-
tisanoutunut Heinäveden kunnan teknisen virasta ja hänen tilalleen on valittu 
Anna-Kaisa Eskelinen.     

  
 
Johtokunta/ yhtymäkokous:  
 

Keski-Savon Jätehuollon johtokunnan jäseneksi nimetään Heinäveden tekni-
nen johtaja Anna-Kaisa Eskelinen. 

 
Päätös:  Päätösesitys hyväksytty. 
 
 

54. RIIKINNEVAN ALUEEN KAAVOITUS 
 

Vuoden 2022 tammikuussa toteutuneen maa-aluekaupan tavoitteena vahvis-
taa Riikinnevan alueen mahdollisuuksia kiertotalouden vahvistamiseksi. Ny-
kyinen alue (n.50 ha) on osoittautunut riittämättömäksi uusien toimintojen ra-
kentamiseksi Riikinnevan alueelle.  
Uuden maa-alueen käyttötarkoitusta ei ole yksityiskohtaisesti päätetty, eikä 
aluetta ole kiinnitetty mihinkään yksittäiseen toimintaan. Yleisesti halutaan 
tukea kiertotaloutta edistäviä toimintoja. 
 
Keski-Savon jätehuollon tänä vuonna ostama maa-alue on herättänyt kovaa 
kiinnostusta mahdollisten uusien toimintojen osalta. Kiinteistön lohkominen 
on edelleen kesken ja sen on luvattu valmistuvan vuoden 2022 loppuun 
mennessä. Alueen kehittämisestä on käyty keskusteluja lähinnä uusiutuvien 
energiaratkaisujen osalta. 

 
Alueen kokonaisvaltainen käyttötarkoitus ei ole täysin ratkennut. Kiinnostusta 
eniten herättänyt alue yleiskaavassa merkitty EJ-1 alueeksi (n.80 ha), joka 
tarkoittaa kaatopaikan vara-aluetta. 
 
Kiireellisin tarve alueen asemakaavoittamisen aloitukseen on biokaasulaitok-
sen ja sen kokonaisuuden kaavoittamiseen. Biokaasulaitoksen toimijan osal-
ta on tullut pyyntö kaavoituksen käynnistämiseen. Biokaasulaitos tulisi sijoit-
tumaan lähelle Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen lounaispuolelle. Yrityksen 
tarvitsema maa-alue olisi noin viisi hehtaaria. 
Biokaasulaitoksen toiminta edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA), 
se on tarkoitus käynnistää lähiaikoina.  

 
 

Toimitusjohtaja: Keski-Savon Jätehuolto llky on aloitteellinen kaavoituksen käynnistämisessä, 
kun tarpeelliset sopimukset yrittäjän kanssa on allekirjoitettu.  

 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty. 
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55. TALOUDEN TOTEUMA 1.1.–31.9.2022 
 

Hallintosäännön 20 § mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista on raportoitava yhtymäko-
koukselle ajalta 1.1.–31.3. ja 1.1–30.9. Koko toiminta vuoden osalta rapor-
tointi annetaan tilinpäätöksessä. 
 
Vuoden 2022 liikevaihdon toteuma ajalla 1.-9. oli 5 074 475 euroa kun se vii-
me vuonna vastaavana aikana oli 4 922 474 euroa.  
 
Tilikauden ylijäämä ajalla 1.-9. oli 1 304 866 euroa kun se viime vuonna oli 
1 374 520 euroa. 
 
Vuoden 2022 liiketulos ennustetaan olevan noin 1,5 miljoonaan euroon. 
 

Liite:  Tuloslaskelma 1.-9. 2022 
 
Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee tuloslaskelman 1.-9. 2022 tiedoksi ja esittää sen edel-

leen yhtymäkokoukselle. 
 
Päätös:  Päätösesitys hyväksytty.  

 
 

56. RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota riskien tiedostamiseen ja niiden 
hallintaan. Johtokunta on syyskuussa järjestetyssä seminaarissa käsitellyt 
yhtiöön liittyviä toiminnallisia, taloudellisia ja henkilötason riskejä.  
 
Riskien hallinnassa on otettu huomioon pienen organisaatioon liittyvät henki-
löriskit jakamalla vastuuta poikkihallinnollisesti, sekä ottamalla käyttöön johto-
ryhmätyöskentely. 
 
Taloudellisia riskejä on käsitelty laajemmin liittyen jätteen riittävyyteen ja toi-
mitusvelvollisuuksiin Riikinvoimalle.  
 
Toiminnalliset on arvioitu jätelainsäädäntömuutoksia ja niiden vaikutuksia lii-
kelaitoskuntayhtymänä toimimiseen.  

 
Liite:  - Riskienhallintasuunnitelma 
 
Toimitusjohtaja: Johtokunta hyväksyy riskienhallintasuunnitelman ja arvioi riskejä ja niiden 

toteutumista kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty. 

https://sign.visma.net/fi/document-check/cd0f3ee5-06d3-48d3-8bbd-6115ab9de6d4

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO                                       PÖYTÄKIRJA 
liikelaitoskuntayhtymä 

  
  

 

 
 

57. KASSAVAROJEN HALLINTA 
 

Keski-Savon jätehuolto llky:n kassatilanne on ollut varsin hyvä. Vuoden 2020 
tilinpäätöksessä kassan riittävyys on 381 päivää, vuoden 2021 tilinpäätök-
sessä vastaava tunnusluku oli 431 päivää.  
Ylimääräisille kassavaroille ei ole saatu viime vuosina korkotuottoja johtuen 
markkinatilanteesta.  

 
Keskuspankkien nostaessa ohjauskorkojaan nykyisessä inflaatiotilanteessa, 
ovat niin lyhyt- kuin pitkäaikaisetkin korot nousussa. 
 
Varkauden kaupungin hallitus on 19.9.2022 pidetyssä kokouksessa päättä-
nyt, että se voi ottaa lyhytaikaisia lainoja konserniin kuuluvilta yhtiöiltä, joilla 
on maksuvalmiutta yli oman tarpeen.  

 
Konserniyhteisöiltä lainaamisen ehtoina noudatettaisiin markkinoilla kulloinkin 
vallitsevaa marginaalitasoa, kuitenkin enintään 0,5 %, jonka lisäksi lainasta 
maksettaisiin 6 kuukauden euriborin mukainen korko tai kuntatodistusohjel-
man kautta maksettava korko riippuen siitä kumpi kulloinkin olisi kaupungille 
edullisempi. Laina aika olisi enintään vuosi ja pääoma ja korot maksettaisiin 
lainan erääntyessä. Lainalle ei vaadita vakuutta. 
Lainattava määrä ei saa vaikeuttaa omien investointien rahoitusta. 

 
Toimitusjohtaja: Johtokunta esittää Yhtymäkokoukselle, että yhtymä voi lainata enintään yh-

täaikaisesti kuusi miljoonaa euroa enintään vuodeksi kerrallaan omistajakun-
nille omistuksen suhteessa. Lainaehtona on 6 kuukauden euribor ja 0,5 % 
marginaali tai kuntatodistusohjelman kautta maksettava korko riippuen siitä 
kumpi kulloinkin olisi kaupungille/kunnalle edullisempi. 

 Yhtymäkokous valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainasopimuksen. 
 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty. 
 
 

58. TOIMITUSJOHTAJAN PALKKAUS 
 

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Janne Kuro-
sen kokonaispalkka on tällä hetkellä 7564,40 euroa/kk. 
 
Janne Kuronen on hoitanut tehtäväänsä moitteettomasti, sekä kehitys- ja tu-
loshakuisesti. Hänen johdollaan on käynnistetty useita uusia liiketoiminta-
muotoja, sekä kehitetty aiempia toimintoja tehokkaammiksi. Tämä näkyy 
myös kuntayhtymän tuloskehityksessä. Yhtiö on tehnyt ja tekee edelleen erit-
täin hyvää tulosta. Mm. yhtiön kassavarannot ovat kasvaneet jo yli vuosiliike-
vaihdon suuruisiksi. 

  
Yhtymän kuluttajataksat ovat Suomen toiseksi alhaisimmat, joten tulos on 
tehty pääasiassa muulla liiketoiminnalla. Eritoten tässä näkyy toimitusjohtajan 
aikaansaannos.  
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Puheenjohtaja: Johtokunta päättää korottaa toimitusjohtaja Janne Kurosen kokonaispalkan 
1.1.2023 alkaen 7.900 euroon/kk.  

  
Janne Kuronen poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi ja pöytäkirjaa piti 
puheenjohtaja. 

 
Päätös: Päätösesitys hyväksytty. 
 
 
 
 
 

57. VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

- 6/2022 Järjestelyvaraerä 
- 7/ 2022 Kapasiteetin hankinta Metsäsairila Oy 
- 8/2022 Kapasiteetin hankinta Puhas Oy 
- 9/2022 Harvennushakemus 

 
Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi. 
 
Päätös:  Päätösesitys hyväksytty. 
 
 
 

58. Muut asiat 
 
- Kaatopaikkainvestointi 
- Poistotekstiilikeräys vuoden 2023 alusta 
- Tuulivoima 
- Skarta esisopimus 
- Työterveyspalvelut 
- Seuraava kokous 2.12. klo 15.00 

 
   
 

59. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55. 
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ei rajattu ei rajattu 1ei rajattu

Talousarvio
muutosten jälk. 1 / 2022 2 / 2022 3 / 2022 4 / 2022 5 / 2022 6 / 2022 7 / 2022 8 / 2022 9 / 2022

Toteutuma 
yhteensä Tot-%

LIIKEVAIHTO 5 491 541 262 993 302 671 771 986 354 137 332 941 937 799 493 238 424 013 1 194 697 5 074 475 92,4 %

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 50 000 4 200 4 200 4 200 4 200 0 0 0 0 0 16 800 33,6 %

MUUT TUET JA AVUSTUKSET 40 000 1 984 4 841 6 179 6 207 3 328 2 936 3 207 6 015 12 988 47 684 119,2 %

MATERIAALIT JA PALVELUT -3 325 000 -278 880 -234 293 -245 560 -392 963 -276 266 -280 563 -352 807 -309 095 -426 868 -2 797 295 84,1 %

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -175 000 -13 531 -9 064 -24 994 -7 185 -14 927 -11 203 -16 300 -5 628 -13 135 -115 966 66,3 %

  OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -175 000 -13 531 -9 064 -24 994 -7 185 -14 927 -11 203 -16 300 -5 628 -13 135 -115 966 66,3 %

PALVELUJEN OSTOT -3 150 000 -265 349 -225 229 -220 566 -385 778 -261 339 -269 360 -336 506 -303 467 -413 734 -2 681 328 85,1 %

HENKILÖSTÖKULUT -1 000 000 -66 937 -84 999 -64 131 -67 568 -67 835 -74 714 -130 886 -87 424 -74 602 -719 095 71,9 %

PALKAT JA PALKKIOT -824 000 -56 103 -57 557 -53 673 -56 417 -56 228 -62 504 -110 603 -73 120 -62 379 -588 583 71,4 %

HENKILÖSIVUKULUT -176 000 -10 833 -27 443 -10 458 -11 151 -11 607 -12 210 -20 282 -14 304 -12 223 -130 511 74,2 %

  ELÄKEKULUT -151 000 -9 229 -24 259 -8 913 -9 376 -9 896 -10 412 -17 283 -12 202 -10 428 -111 997 74,2 %

  MUUT HENKILÖSIVUKULUT -25 000 -1 604 -3 183 -1 545 -1 775 -1 711 -1 798 -3 000 -2 102 -1 795 -18 515 74,1 %

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -480 500 -27 561 -24 894 -27 561 -26 672 -27 561 -26 672 -27 561 -27 561 -26 672 -242 714 50,5 %

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -480 500 -27 561 -24 894 -27 561 -26 672 -27 561 -26 672 -27 561 -27 561 -26 672 -242 714 50,5 %

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -300 000 -5 981 -31 045 -11 653 -5 951 -28 455 -9 475 -5 058 -37 188 -14 530 -149 336 49,8 %

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ 476 041 -110 182 -63 520 433 460 -128 609 -63 848 549 311 -19 865 -31 241 665 013 1 230 520 258,5 %

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -198 000 -1 112 47 714 -924 -1 948 221 -632 223 1 953 -1 457 0,7 %

KORKOTUOTOT 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 %

MUUT RAHOITUSTUOTOT 16 000 1 370 1 325 1 857 1 405 1 210 1 526 1 910 2 551 2 102 15 255 95,3 %

MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -8 000 -37 -130 -40 -33 -1 544 -89 -45 -30 0 -1 949 24,4 %

KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -189 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 %

MUUT RAHOITUSKULUT -18 000 -2 445 -1 147 -1 103 -2 295 -1 614 -1 216 -2 496 -2 298 -149 -14 763 82,0 %

YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ 
YHTEENSÄ

278 041 -111 294 -63 472 434 173 -129 532 -65 797 549 532 -20 497 -31 018 666 967 1 229 062 442,0 %

POISTOERON LISÄYS(-)TAI VÄH(+) 0 0 0 24 990 0 0 25 268 0 0 25 545 75 803

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 278 041 -111 294 -63 472 459 163 -129 532 -65 797 574 800 -20 497 -31 018 692 512 1 304 866 469,3 %

Toiminto: ei rajattu

901 KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO LIIKELAITOSKY

TULOSLASKELMA KAUSITTAIN 1-9/2022

7. 11. 2022 16:54  sivu 1(1)

901KURJA

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2Kohde: ei rajattu

Kumppani: ei rajattu
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Toiminta-ajatus /Tehtävän kuvaus 
 

Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä tuottaa osakaskunnille ne jätehuoltopalve-
lut, jotka niille jätelain mukaan kuuluvat. Jätehuolto seuraa kuntien puolesta alan kehitystä, 
lain- ja viranomaissäännösten muutoksia ja kehittää toimintaa muutosten edellyttämällä ta-
valla. Liikelaitos tuottaa palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti huomioiden mahdollisia uusia 
liiketoiminoja.  
 

 
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 ja 2025 
Toimintaympäristön muutos 

 
Keski-Savon Jätehuollon toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja tulee edelleen 
muuttumaan. Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen osuus on edelleen pienentynyt alle neljään 
prosenttiin. Jätejakeiden jatkojalostus ja hyötykäyttöasteen nostaminen on toiminnan kes-
keisiä tavoitteita. Jätelain muutoksen seurauksena vuoden TSV-jäte tulee ohjata materiaa-
litorin kautta. 
 
Kesällä 2021 hyväksytyn jätelain mukaan kuntien keräysvastuulle tulee tuottajayhteisön jä-
tejakeet heinäkuussa 2023, sekä vuoden 2024 alkaen biojätteen erilliskeräys jokaiseen 
asuin taloon yli 10 000 asukkaan taajamissa. 
 

 
Talousarvion tausta 
 

Talousarvio on laadittu varovaisuus-periaatetta noudattaen. Liikevaihtoarvio perustuu vuo-
den 2022 ennustettuun toteumaan ja voimassa oleviin horisontaalisiin sopimuksiin. Kasvun 
peruste on toiminnan kehittäminen, horisontaalinen yhteistyö muiden jäteyhtiöiden kesken 
ja uudet toimintamallit. 
 
Kiinteistöliiton tekemän vuosittaisen tutkimuksen mukaan liikelaitoksen asiakasmaksut 
ovat säilyneet kymmenen vuotta lähes samana, vuonna 2019 asiakasmaksuja pudotettiin 
seitsemän prosenttia. Keski-Savon Jätehuollon asiakasmaksut ovat valtakunnallisestikin 
vertailtuna edulliset. 
Keski-Savon Jätehuollon asiakasmaksuja ei ole tarvetta korottaa vuodelle 2023. 

 
Jätemäärät on arvioitu jätehuollon toiminta-alueen aiempien vuosien tilastojen perusteella 
ja niiden muutokset ovat vähäisiä, joilla ei ole vaikutuksia liikevaihtoon. 

 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden arvio toiminnan  
järjestämisen kannalta välttämättömistä tai liiketaloudellisesti kannattavista investoinneista.  
  

Talousarvion sitovuus 
 
Yhtymäkokoukseen nähden sitova taso käyttötalousosassa on tilikauden liikeylijää-
mä/alijäämä. Investointien osalta yhtymäkokoukseen nähden sitovuustaso on investoinnit 
yhteensä (yhtymäkokous 26.6.2020 § 4). 
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Toiminnan painopistealueet 
 

- Jätekuljetukset toimivat täsmällisesti ja kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vä-
hän. 

- Toimintamme on asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä. 
- Kannustetaan materiaalikierrätykseen toimivalla ekopisteverkostolla sekä kierrätyskes-

kustoimintaa kehittämällä. 
- Varaudutaan uuden jätelain toimeenpanoon  
- Toimintamme on laadukasta ja taloudellisesti tehokasta. 

 
Asiakas ja kuntalainen: 
 

1. Hyvinvoiva kuntalainen  
 
Kriittinen 
menestystekijä 

Tavoite 2023 Mittari /tavoitetaso Toteutuma 2023 

Hyvinvointia edistävä, 
turvallinen ja viihtyisä 
ympäristö 

Säännölliset ja ajantasai-
set jätekuljetukset.  

Poikkeamia alle 1% päivit-
täisestä tyhjennysmääräs-
tä.  

 

 
2. Toimivat palvelut 

 
Kriittinen 
menestystekijä 

Tavoite 2023 Mittari /tavoitetaso Toteutuma 2023 

Lakisääteisten ja mui-
den palveluiden hyvä 
saatavuus 

Kaikilla mahdollisuus 
liittyä jätteenkuljetuksen 
piiriin 
 
 

Kaikki asuinkiinteistöt jäte-
kuljetuksen piirissä. 
 
 

 

Aluekeräyspisteiden 
siisteys 

ylläpitämämme alueke-
räyspisteet pidetään hy-
vässä kunnossa 

yhteydenottojen määrä alle 
20 vuodessa 

 

Ympäristöturvallisuus Jätelaitos toimii lupaehto-
jen mukaisesti 

Valvontaviranomaisilla ei 
huomautettavaa 

 

 
 

3. Tehokkaasti tuotetut palvelut 
 
Kriittinen 
menestystekijä 

Tavoite 2023 Mittari /tavoitetaso Toteutuma 2023 

Palvelusuoritteen hinta 
on kilpailukykyinen 
 
 

Vertailu valtakunnallisiin 
yksikköhintoihin. 
  

Jätehuollon asiakasmaksut 
selkeästi alle valtakunnan 
keskitason 
  

 

Kassanhallinta Pääoman korko Korkotuotot vähintään 
50 000 euroa vuodessa 

 

Asiakaspalvelu Asiakkaita ohjataan säh-
köisiin yhteydenottoihin 

Asiakaspalveluihin tulevien 
puhelujen määrä putoaa 
alle 10 000 kpl vuodessa 
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INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 
 

2023 
 
Ensi vuoden investointeihin esitetään seuraavia kohteita perusteluineen: 
 
Riikinnevan alueen infran kehittäminen  200 000 euroa 
 
Riikinnevan aluekehitystä on syytä jatkaa toimintojen lisääntyessä joka vuosi. Varastokent-
tää jatketaan mara-kelpoisilla materiaaleilla. Uuden tielinjauksen suunnittelua on syytä 
aloittaa vuoden 2023 aikana. Lisäksi uuden alueen kehittäminen aloitetaan vuonna 2023. 
 
 
Tavanomaisen kaatopaikan rakentaminen 330 000 euroa 

 
Taloussuunnitelman mukaisesti tavanomaista kaatopaikkaa on tarkoitus laajentaa noin 
hehtaarin kokoisella alueella. Tavanomaiselle kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä on 
pienentynyt oleellisesti, mutta tarvetta on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa joillekin jakeille. 
Uuden kaatopaikan tilavuus tulee olemaan noin 80 000 m³. 
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Investointisuunnitelma  2024 – 2025 
 
Kaatopaikan laajennus   330 000 euroa 
 
 
 
Sosiaalitilojen ja vaaka-aseman uusiminen 300 000 euroa 
 
Riikinnevan jätelaitoksen sosiaalitilat ja vaaka-asema ovat samassa rakennuksessa. Tilat 
ovat valmistuneet vuonna 1992. Tilat ovat vanhanaikaiset, eikä sosiaalitiloissa ole ns. puh-
dasta ja likaista puolta erikseen, keittiössä ei ole astianpesukonetta, eikä uunia. Lisäksi ns. 
tuulikaappi puuttuu asiointipuolelta.  
 
Autovaa´an hankinta   200 000 euroa 
 
Samassa yhteydessä vaaka-aseman kanssa on syytä uusi vuoden 1992 mallia oleva au-
tovaaka.  
 

 
Infran kehittäminen   100 000 euroa 
 
Riikinnevan aluekehitykseen varaudutaan tulevinakin vuosina systemaattisesti. 
 
Koneet ja kalusto   250 000 euroa 
 

 Varaudutaan koneiden ja kaluston ajanmukaistamiseen. 
 
 Uusiutuvan energian ratkaisut   500 000 euroa 
 

Selvitykset uusiutuvista energiaratkaisuista on meneillään ja niiden toteuttaminen aloite-
taan taloussuunnitelmakaudella 2024-2025. 
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TULOSLASKELMAOSA 
 

Ta2022 Jätehuolto Ekotori 
Vo-

toiminta 
Ta2023 Ts2024 Ts2025 

 
Jätteen kuljetusmaksut 2 879 719 2 844 395 300 000 3 144 395 3 144 395 3 144 395 
Jätteenkäsittelymaksut 1 989 586 2 108 350 2 108 350 2 108 350 2 108 350 
Jätehuollon perusmaksut 342 236 342 236 342 236 342 236 342 236 
Sähkön myynti 600 000 600 000 500 000 500 000 
Muut myyntitulot 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 
Liiketoiminnan muut tuotot 50 000 0 0 0 0 
Muut tuet ja avustukset 40 000 0 70 000 70 000 70 000 70 000 
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä 5 581 541 6 174 981 370 000 6 544 981 6 444 981 6 444 981 

 Materiaalit ja palvelut  -3 325 000 -3 829 000 -31 000 -3 860 000 -3 905 316 -3 905 316 
Aineet tarvikkeet ja tavarat -175 000 -163 000 -12 000 -175 000 -220 316 -220 316 
  Ostot tilikauden aikana  -175 000 -163 000 -12 000 -175 000 -220 316 -220 316 
Palvelujen ostot -3 150 000 -3 666 000 -19 000 -3 685 000 -3 685 000 -3 685 000 
  Riikinvoima -1 200 000 -1 200 000 -1 224 000 -1 224 000 
  Muut palvelujen ostot -2 466 000 -19 000 -2 485 000 -2 461 000 -2 461 000 

Henkilöstökulut  
-1 000 000 -701 650 

-276 
000 -22 350 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

  Palkat ja palkkiot  
-824 000 -575 000 

-230 
000 -19 000 -824 000 -824 000 -824 000 

  Henkilösivukulut  -176 000 -126 650 -46 000 -3 350 -176 000 -176 000 -176 000 
    Eläkekulut  -151 000 -110 150 -38 000 -2 850 -151 000 -151 000 -151 000 
    Muut henkilösivukulut  -25 000 -16 500 -8 000 -500 -25 000 -25 000 -25 000 
Poistot ja arvonalentumiset  -480 500 -378 296 -4 791 0 -383 087 -474 637 -513 826 
  Suunnitelman mukaiset poistot  -480 500 -378 296 -4 791 -383 087 -474 637 -513 826 
Liiketoiminnan muut kulut  -300 000 -240 000 -60 000 0 -300 000 -330 000 -330 000 
  Muut kulut  -300 000 -240 000 -60 000 -300 000 -330 000 -330 000 

 
 LIIKETOIMINNAN KULUT YHT.  

-5 105 500 -5 148 946 
-371 
791 -22 350 -5 543 087 -5 709 953 -5 749 142 

 
Liikevoitto(-tappio)  476 041 1 026 035 -1 791 -22 350 1 001 894 735 028 695 839 

 
Rahoitustuotot ja -kulut  -198 000 -194 000 -194 000 -193 000 -193 000 
  Muut korko- ja rahoitustuotot  17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
    Korkotuotot 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
    Muut rahoitustuotot 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 
  Korkokulut ja muut rahoituskulut  -215 000 -211 000 -211 000 -210 000 -210 000 
    Muille maksetut korkokulut -8 000 -4 000 -4 000 -3 000 -3 000 
    Korvaus peruspääomasta -189 000 -189 000 -189 000 -189 000 -189 000 
    Muut rahoituskulut -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000 

 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 278 041 832 035 -1 791 -22 350 807 894 542 028 502 839 
 Poistoeron lisäys (-) tai väh (+) 0 101 349 101 349 101 349 101 349 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 278 041 933 384 -1 791 -22 350 909 243 643 377 604 188 
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INVESTOINTIOSA 
 

 Ta2022 Ta2023 Ts2024 Ts2025 
Hankkeet    
Uusituvan energian ratkaisut    -500 000 
Kaatopaikan laajennus  -330 000 -330 000 
Maa- ja vesialueet -1 200 000   
Infran kehittäminen -200 000 -200 000  -100 000 
Sosiaalitilojen ja vaaka-aseman 
rakentaminen -300 000 
Vaa´an hankinta -200 000 
Koneet ja kalusto -150 000 -100 000 -150 000 
Investointimenot -1 550 000 -530 000 -930 000 -750 000 
Investointitulot 0 0 0 0 
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RAHOITUSOSA 
 
   Ta2022 Ta2023 Ts2024 Ts2025 
TOIMINNAN RAHAVIRTA 
  LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 476 041 1 001 894 735 028 695 839 

  POISTOT JA ARVONALENTUMISET 480 500 383 087 474 637 513 826 
  RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -198 000 -194 000 -193 000 -193 000 
  TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -200 000 

 758 541 1 190 981 816 665 1 016 665 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
  INVESTOINTIMENOT -1 550 000 -530 000 -930 000 -750 000 

 -1 550 000 -530 000 -930 000 -750 000 
   

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -791 459 660 981 -113 335 266 665 
   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
 LAINAKANNAN MUUTOKSET 
  PITKÄAIK.LAINOJEN VÄH. MUILTA -140 000 -140 000 -140 000 -70 000 

 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 
  SAAMISTEN MUUTOS MUILTA 0 0 0 0 

  KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0 0 0 0 
   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -140 000 -140 000 -140 000 -70 000 
   

RAHAVAROJEN MUUTOS -931 459 520 981 -253 335 196 665 
 



Keski-Savon 
Jätehuolto llky

Järvisydän 9.9.2022



Riskien hallinta

- Riskienhallinta on osa johtamista ja ohjaamista, jolla tuetaan organisaation 
tavoitteiden saavuttamista ja toimintaan liittyvien mahdollisuuksien ja 
uhkien tunnistamista.

- Riskien tunnistaminen ja hallinta on syytä ottaa säännönmukaiseen 
tarkasteluun vuosittain talousarvion käsittelyssä. Riskit ja riskien hallinta 
otetaan laajemmin osaksi toimintakertomusta.

- Riskienhallinnan päämääränä on kuntayhtymän omaisuuden ja tavoitteellisen 
toiminnan turvaaminen tapahtumilta, joissa niitä voisi kohdata huomattava 
menetys tai tavoitteiden taikka lakisääteisten velvoitteiden saavuttamisen 
estyminen kuitenkin niin, että vahinkojen haittavaikutusten torjunnasta ja 
riskienhallinnasta aiheutuvien kustannusten summa minimoituu



Keskeisimmät Riskiluokittelu

 Vahinkoriskit
 Henkilöriskit

 Omaisuusriskit

 Rahoitusriskit
 Tulojen ja menojen toteutuminen

 Lainanotto

 Sijoitustoiminta

 Toiminnalliset riskit
 Palvelujen tuottaminen

 Sopimukset

 Uusiutuva lainsäädäntö

 Muut Riskit
 Mainehaitta



Henkilöriskit

- Keski-Savon Jätehuolto llky:n henkilöriskit voidaan jakaa toiminnan osalta
neljään luokkaan; hallinto, asiaskaspalvelu, ekotori ja Riikinnevan jätekeskus.

- Jätekuljetukset ovat ostopalveluna

vastuuhenkilö Varahenkilö/ -
järjestelmä

Toimenpiteet
2022

Hallinto - Toimitusjohtaja - Johtokunnan
puheenjohtaja/ 
työnjohtaja

- johtoryhmätyö 
(aspa, työnjohto ja  
tj.)

Asiakaspalvelu - Toimitusjohtaja - Lisätään yksi htv. Ja 
yhteistyön 
tiivistäminen uuden 
taloushallintayhtiön 
kanssa

- sama 
osaamistaso 
kaikilla 
työntekijöillä



Henkilöriskit

- Keski-Savon Jätehuolto llky:n henkilöriskit voidaan jakaa toiminnan osalta
neljään luokkaan; hallinto, asiaskaspalvelu, ekotori ja Riikinnevan jätekeskus.

- Jätekuljetukset toteutetaan ostopalveluna

Vastuuhenkilö Varahenkilö/
varautuminen

2022

Ekotori - Päällikkö - Nimetty 
varahenkilö

- Johtoryhmätyö

Jätekeskus - Työnjohtaja - Nimetty 
varahenkilö

- johtoryhmätyö



Omaisuusriskit

Yhtiön merkittävimmät omaisuuserät

Omaisuuserät Riskin hallinta 2022

Maa-alueet - 1,5 me - Metsävakuutus/ 
metsän 
hoitosopimukset

Vuosittainen arvio 
vakuutustasosta

Koneet ja kalusto - 0,4 m.e - Vahinkovakuutukset/ 
työtapaohjeistus

Vuosittainen arvio 
vakuutustasosta

Kassavarat - 7,0 me - Ei sijoitustoimintaa talletuskorkojen 
seuranta, lainan 
anto omistajille

Riikinvoima Omistus 7,52% sopimukset Sähkömarkkinaselvit
ys



Rahoitusriskit

Suunnitelmallisuus seuranta

Tulojen ja menojen 
toteutuminen

Talousarvio Talouden 
toteuma 

- perussopimus 
- asiakasmaksut

Lainarahoitus (riikinvoiman
laina)

Riikinvoiman laina Lyhennys 2 
krt/ vuosi

- Investoinnit
rahoitetaan 
kassavaroin

Sijoitustoiminta Ei ole



Toiminnalliset riskit

 Palvelun tuottaminen
 Jätteen kuljetukset
 Polttoaineen hankinta Riikinvoimalle

 Sopimukset
 Ajantasaisuus ja varautuminen

 Tietohallinta
 Tietoturva

 Uusiutuva lainsäädäntö
 Jätelaki
 Hankintalaki
 kuntalaki



Toiminnalliset riskit

Riskitekijä Hallinta

Kotitalousjätteen
keräys

- Jätekuljetusten viivästyminen/ 
loppuminen, henkilöstöpula

- Vuoropuhelu urakoitsijan 
kanssa

Ongelmajätteiden
keräys

- Urakoitsijan vaihtuminen 2023 
alusta

- Sopimusten hallinta,
yhteistyö muiden 
jäteyhtiöiden kanssa

Riskitekijä Hallinta

Poltettava jäte Ulkoa hankittava jätemäärä 
4000 tonnia/ vuodessa

- Markkinatilanne
- Yhteistyö
- Selvitys markkinaehtoisesta 

jätteestä



Tietohallintariskit

Riskin hallinta 2022

tietoturva - Kaupungin
tietoturvajärjestelmät 
käytössä

sähköposti - Tallennus MS pilvip. - Salattu sähköposti

Materiaali - Pilvipalvelu MS Päivitys 1krt/kk

Hallintomateriaali - MS-teams



    Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis-
valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:  
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
45 ja 46 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen  
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja  
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja muut yhteystiedot 
 
Varkauden kaupunki 

 
Postiosoite 

 
PL 208, 78201 Varkaus 

Käyntiosoite Ahlströminkatu 6 
Sähköposti jatehuolto@varkaus.fi 
Puhelin (017) 579 411 (vaihde) 
Faksi (017) 579 4450 
Virka-aika klo 9.00 – 15.00 

 
Pykälät: 49 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuk-
sen sisältö 

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikai-
suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea 
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan muu jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja muut yhteystiedot   
 
Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 

Postiosoite PL 1744, 70101 Kuopio 
Käyntiosoite Minna Canthin katu 64 
Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin 029 56 42500 (vaihde) 
Faksi 029 56 42501 
Virka-aika klo 8.00 – 16.15 

 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 49 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Muu valitusviranomainen, osoite ja muut yhteystiedot 
 
Pykälät  
 
Valitusaika päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 

Seuraaviin hankintalain mukaisiin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella 

Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoi-
tettava  
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 



 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 
 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on vireille tulevissa 
asioissa 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. 
 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen 
päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitutusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä 
sen jälkeisenä arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postinumero Pykälät 
 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                                                                            Liitetään pöytäkirjaan 
 
 



 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla 
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoi-
keuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1. 

 
I   Oikaisuohje 
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
tehdä hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoi-
kaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas 
eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen).  
 
Hankintaoikaisun tekoaika 
 
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-
doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanot-
tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii-
kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen 
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen 
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu-
neen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtu-
neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 
 
Hankintaoikaisun sisältö 
 
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi 
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han-
kintayksikön hallussa.  
 
Toimitusosoite 
 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
 
Hankintayksikön nimi 
 
 Postiosoite 

 
PL 208, 78201 Varkaus 

 Käyntiosoite Ahlströminkatu 6 
 Sähköposti jatehuoltoi@varkaus.fi 
 Puhelin (017) 579 411 (vaihde) 
 Faksi (017) 579 4450  
 Virka-aika klo 9.00 – 15.00 

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asian-
osainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 
 
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 
 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asi-
an markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

                                            
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 

- 60.000 €  tavarat –ja palvelut 
- 400.000 €  terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
- 150.000 €  rakennus –ja käyttöoikeusurakat  



 
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei 
saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on 
myönnettävä, jos: 

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 

  
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on teh-
nyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk-
sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja 
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-
doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanot-
tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii-
kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen 
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen 
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu-
neen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtu-
neeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 
 
Valituksen sisältö 
 
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja nii-
den perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, 
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa 
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume-
ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. 
Asiamiehen on liitettävä 
valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 
Valituksen toimittaminen 
 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mu-
kaan.  
 
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, 
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäi-
vä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa 
markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 
 
Valituskielto 
 
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoi-
keus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti. 



 
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
 
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankin-
tayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankin-
tayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Il-
moitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.  
 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 029 564 3300 
fax. 029 564 3314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 


