
Lausunto 1 

10562/14.06.02/2015 

4.2.2016 

Kymen Jätelautakunta PL 32 (Valtakatu 33) Puhelin 020 615 11 www.kouvola.fi Y-tunnus 0161075-9 
Kouvolan kaupunki 45701 Kuusankoski Faksi 020 615 3423 etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Puistokatu 29  
PL 1744 
70101 KUOPIO 
ita-suomi.hao@oikeus.fi 

ASIA: 
Itä-Suomen hallinto-oikeus on 8.1.2016 päivätyllä lähetteellä 02590/15/5141 
pyytänyt Kymen jätelautakunnalta lausuntoa Riivari-Havumäki Mervin teke-
mään valitukseen Kymen jätelautakunnan päätöksestä 14.10.2014 § 36.  

Lausunto on pyydetty lähetteen mukaan toimittamaan 8.2.2016 mennessä. 

Kymen jätelautakunnan lausunto 

1. Valituksessa esitetyt vaatimukset

Kymen jätelautakunnan lausunto 
Kymen jätelautakunta vaatii, että valitus jätetään tutkimatta, koska se on 
tehty valitusajan jälkeen.  

Perustelut: 
1.1. Valituksen mukaan Kymen jätelautakunta päätti Pyhtään kunnan esityk-

sestä 16.10.2015 Ekomaksun käyttöön otosta Pyhtään kunnan alueen kai-
kista asunnoista.  

Valituksessa esitetty väittämä on virheellinen. Kymen jätelautakunta on 
tehnyt päätöksen vuotta aiemmin eli 16.10.2014 § 36 (liite 1).  Valitus on 
tehty siten huomattavasti valitusajan jälkeen.  

Mikäli hallinto-oikeus tutkii valituksen, Kymen jätelautakunta vaatii vali-
tuksen hylkäämistä kokonaisuudessaan. 

Perustelut: 
1.2. Valituksen mukaan Kymen jätelautakunnan kokoonpanoon täytyy kuulua 

Pyhtään kunnan virkamiehiä jotta jätelautakunta oli päätösvaltainen. 

Valitus ei pidä paikkaansa.  
Pyhtään kunnanvaltuusto on 30.1.2012 § 8 päättänyt Kuntien yhteisen jäte-
lautakunnan perustamisesta ja jäsenen valinnasta. Sopimuksen mukaan 
lautakunnassa on 13 jäsentä ja Pyhtään kunta valitsee 1 jäsenen ja jäse-
nelle varajäsenen. (liite 2)  

Taksapäätöstä käsiteltäessä 16.10.2014 puheenjohtaja on todennut läsnä-
olijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. (liite 1). 
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1.3. Valituksen mukaan lautakuntapäätöksistä on hallintolain mukaan annettava 
valituskelpoinen päätös kaikille asianosaisille valitusosoituksineen 30 vrk 
valitusajalla.  

Valituksessa esitetty väite ei pidä sinällään paikkaansa. 

Taksaluonnos oli nähtävillä Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöta-
lon yhteispalvelupisteessä osoitteessa Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski ja 
Pyhtään kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Siltakyläntie 175, 
49220 Siltakylä 14.10.2014 saakka sekä Pyhtään kunnan ja Kymen jäte-
lautakunnan internetsivuilla. Taksaluonnos ja kuulutus asian vireillä olosta 
ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin Pyhtään lehdessä 
30.9.2014, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internetsivuilla ajalla 1.10.–
14.10.2014. Kirjalliset kannanotot oli jätettävä jätelautakunnalle 14.10.2014 
klo 12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta/Tekniikka- ja ympä-
ristötalo, Valtakatu 33, PL 32, 45701 Kuusankoski tai tekninenjaympa-
risto@kouvola.fi.  

Määräaikaan 14.10.2014 mennessä ei tullut yhtään kannanottoa. Lauta-
kunnan kokouspäivänä saapui yksi kannanotto, joka vietiin lautakunnan 
kokoukseen. Kannanotossa ei otettu kantaa ekomaksutaksaesitykseen 
eikä kannanoton tekijä ollut tämän valituksen tekijä. Tätä kautta kuntalain 
95 § 1 momentissa määrättyä asianosaistiedoksiantoa ei sovelleta tämän 
valituksen tekijään. 

Kuntalain (365/1995) 95 § 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-
väksi.  

Kuntalain 63 § mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaa-
timusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Kuntalain 
(365/1995) 77 § 3 momentin mukaan (yhteisen) toimielimen pöytäkirja on, 
milloin se asetetaan yleisesti nähtäväksi, pidettävä 63 §:n mukaisella ta-
valla nähtävänä kaikissa sopimukseen osallisissa kunnissa 

Kymen jätelautakunnan 16.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu päätös-
pöytäkirja pidettiin yleisesti nähtävillä 22.10.2014 alkaen klo 9.00–15.00 
Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa Valtakatu 33 Kuusankoski. 

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisessä noudatettiin muutoinkin Kymen jätelau-
takunnan 21.2.2013 § 2 päätöstä, jonka mukaan:  
”Alueellisen jätelautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtä-
vänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kello 9.00-15.00 tai, jos se 
on pyhä- tai muu vapaapäivä, seuraavana arkipäivänä Kouvolan kaupun-
gin Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, Kuusankoski. 

Kopio tarkastetusta pöytäkirjasta pidetään nähtävänä seuraavissa toimialu-
een kuntien virastoissa virastojen aukioloaikoina: 
Kotka: kaupungintalon asianhallintayksikkö, Kirkkokatu 24 
Hamina: Tekninen toimialahallinto, Puistokatu 3, 3.krs 
Iitti: Tekniset palvelut, Rautatienkatu 22 
Mäntyharju: Yhteispalvelupiste, Asematie 3 
Pyhtää: Tekninen toimisto, Siltakyläntie 175 
Virolahti: Tekninen toimisto, Opintie 2 B 
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Lapinjärvi: Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A 
Miehikkälä: Miehikkälän kunnanvirasto, Keskustie 4 A”. 

Pöytäkirja julkaistiin myös kuntien ja jätelautakunnan internet-sivuilla. Pöy-
täkirjan liitteet julkaistiin jätelautakunnan sivulla. Pyhtään kuntaan kokouk-
sen tarkastettu pöytäkirja lähetettiin 20.10.2014 julkaistavaksi kunnan inter-
net-sivuilla ja pidettäväksi nähtävillä ke 22.10.2014. Valitusosoitus on jul-
kaistu päätöspöytäkirjassa (liite 1). 

Jätelautakunta katsoo, että asiasta tehty päätös on annettu tiedoksi lain 
mukaisesti eikä valitukselle siten ole perusteita. 

1.4. Valituksen mukaan, koska päätöksestä ei ole annettu valituskelpoista pää-
töstä, puheena olevan 39,20 € ekomaksun perintä Pyhtään kunnan alueen 
asunnoista on laiton. 

Kohdassa 1.3. esitetyillä perusteilla taksasta on tiedotettu lain mukaisesti 
eikä valitukselle ole siten perusteita. 

2. Onko asiasta tehty muistutusta

Valittaja on tehnyt vakituisen asuntonsa ekomaksusta reklamaatioksi kutsu-
mansa hakemuksen Kymenlaakson Jäte Oy:lle 1.1.2015. Kyseinen reklamaatio 
on tulkittavissa jätelain 82§:n mukaiseksi muistutukseksi. Kymenlaakson Jäte 
Oy on toimittanut sen Kymen jätelautakunnalle 4.11.2015. Asia on vireillä jäte-
lautakunnassa eikä siitä ole vielä tehty päätöstä. 

Kymen jätelautakunta esittää, että Itä-Suomen hallinto-oikeus tekisi välipäätök-
sen, että Kymen jätelautakunta saa käsitellä muistutuksen jätelain mukaisesti 
riippumatta saman hakijan tekemästä kunnallisvalituksesta. 

3. Valittajan ilmoitus, että valituksen liitteenä oleva lasku on mitätöity

Pyhtään kunta on antanut ekomaksulaskutuksen Kymenlaakson Jäte Oy:n teh-
täväksi. Laskuttaja on vaihtanut valittajan ilmoituksen vuoksi laskun vastaanot-
tajaa. Alkuperäinen lasku on osoitettu kiinteistön omistajalle. Valittaja, joka on 
kiinteistön asukas, on ilmoittanut, että laskut pitää osoittaa hänen nimellään, 
koska muuten kirjanpitäjä ei hyväksy niitä. Laskutustekniset asiat eivät vaikuta 
muistutuksen käsittelyyn. Kiinteistöä ei ole vapautettu ekomaksusta. 

Uusi lasku on liitteenä 3. 

Lopuksi todetaan, että Pyhtään kunnan Jätemaksutaksa sisältää Jätemaksu-
taulukon Pyhtään kunnan eko- ja lautakuntamaksuista sekä saariston jätehuol-
lon vuosimaksusta. Hakijan saama 39,20 € on vakituisen asunnon tai ympäri-
vuotisessa käytössä olevan vapaa-ajanasunnon ekomaksu ja on siis taksan 
mukainen. 
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Hakijalle ei ole tehty jätemaksun kohtuullistamispäätöstä eikä hakijan hallin-
noimaa kiinteistöä ole vapautettu ekomaksusta. Päätöstä ei ole tehty, koska 
hakija aloitti samanaikaisesti kunnallisvalituksen taksasta, josta johtuen on 
jääty odottamaan ensin taksapäätöstä.  

Kouvolassa 5.2.2016 

Anne Ahtiainen 
Yhdyskuntatekniikan johtaja  
Kymen jätelautakunnan esittelijä 
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