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LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN HANKASALMEN, PIHTIPUTAAN JA VIITASAAREN 
SEKAJÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄÄ 

 
Sydän-Suomen jätelautakunta on aloittanut Hankasalmen, Pihtiputaan ja Viitasaaren 

jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelun ja varaa Teille mahdollisuuden antaa lausunnon tähän 

liittyen. Lausunto pyydetään toimittamaan 4.4.2022 mennessä osoitteeseen 

jatelautakunta@saarijarvi.fi tai Sydän-Suomen jätelautakunta, PL 13, 43101 Saarijärvi. 

 

 Taustaa 
Hankasalmella, Pihtiputaalla ja Viitasaarella on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä 

jätteenkuljetus. Jätelakia (646/2011) on päivitetty 19.7.2021, jonka mukaisesti näiden kuntien 

sekajätteenkuljetusjärjestelmää on päätetty tarkastella uudelleen. Jätelain mukaan bio- ja 

pakkausjätteiden kuljetus siirtyy lailla kuntien hoidettavaksi siirtymäajoin. Hankasalmen 

viranomaistehtävät ovat siirtyneet 1.1.2020 alkaen ja Pihtiputaan ja Viitasaaren viranomaistehtävät 

kokonaisuudessaan 1.2.2021 alkaen Sydän-Suomen jätelautakunnalle, jonka tehtäviin kuuluu 

sekajätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen.  

Kiinteistöittäinen sekajätteen kuljetus voidaan järjestää joko kunnan järjestämänä tai kiinteistön 

haltijan järjestämänä kuljetuksena. Jätelain mukaisesti ensisijainen vaihtoehto kuljetusten 

järjestämiselle on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Jätehuoltoviranomainen voi kuitenkin päättää, 

että kiinteistöittäinen sekajätteenkuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä kuljetuksena, 

jos voidaan perustellusti osoittaa, että: 

1) Alueella on tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja 

syrjimättömin ehdoin; 

2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon 

alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja 

3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti 

huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten 

toimintaan. 

 

Tarkasteltava alue ja laadittu kuljetusjärjestelmäselvitys 
Jätteenkuljetusjärjestelmätarkastelu koskee Sydän-Suomen jätelautakunnan alueella Hankasalmen 

ja Pihtiputaan kuntia sekä Viitasaaren kaupunkia. Tarkastelu koskee kunnan vastuulle kuuluvaa 

sekajätteen kuljetusta.  

Jätelain mukaisesti kunnan vastuulla on järjestää asumisessa, kuten vakinaisessa asunnossa, vapaa-

ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto. Kunnan vastuulle 

kuuluvat lisäksi kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätehuollon 

mailto:jatelautakunta@saarijarvi.fi
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järjestäminen sekä niiden liikehuoneistojen yhdyskuntajätteet, jotka kerätään kiinteistöllä yhdessä 

edellä tarkoitettujen jätteiden kanssa. 

Kuljetusjärjestelmän tarkastelun tueksi jätehuoltoviranomainen on tehnyt selvityksen nykyisestä 

jätteenkuljetusjärjestelmästä ja arvioinut sen toimivuutta. Kuljetusjärjestelmäselvitys on tehty 

Ympäristöministeriön julkaiseman jätelakioppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2015), jätelain ja 

oikeuskäytännöissä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarkastelun tausta-aineistona on käytetty 

Sammakkokangas Oy:ltä, tarkasteltavien kuntien teknisiltä toimilta ja ympäristöviranomaisilta sekä 

jätteenkuljettajilta saatuja tietoja.  

Pöytäkirjan ote ja selvitys ovat liitteenä. 

 

 
 

Ystävällisin terveisin 
 

Heli Rämänen 

jätehuoltoasiamies 
jatelautakunta@saarijarvi.fi 
050 3903 765 
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Kannonkosken kunta
Kunnanhallitus
Järvitie 1
43300 Kannonkoski
kunta@kannonkoski.fi

VALVONTAPÄÄTÖS

Asia Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja ehkäisevän päihde-
työn järjestämistä koskeva valvonta-asia kunnassa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on selvittänyt kuntien 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilannetta kuntien 
hyvinvointikertomusten ja rakenteiden osalta. Lisäksi 
aluehallintovirastot ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valvira ovat yhteistyössä valmistelleet Sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020–2023. 
Valvontaohjelman mukaisesti kunnan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen osalta vuonna 2021 yhtenä valvontakohteena on 
ehkäisevän päihdetyön lainmukaisuus.

Kannonkosken kunnan valvonta-asia on tullut vireille, sillä THL:n 
Teaviisarin (2021) viimeisimmän tiedonkeruun mukaan 
Kannonkosken kunnassa ei ole nimitetty hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vastuutuhoja ja THL:n ja aluehallintovirastojen vuonna 
2020 tekemän kyselyn mukaan Kannonkosken kunta ei ole osannut 
sanoa onko ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä tai 
toimielimen valtuuttamaa, ehkäisevää päihdetyötä toimeenpanevaa 
monialaista työryhmää nimetty kunnassa.

http://www.avi.fi/
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Selvitykset

Kannonkosken kunnan antama selvitys on saapunut Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirastoon 28.12.2021. Lisäselvitys saapui 
sähköpostilla 25.1.2022.

Aluehallintoviraston ratkaisu ja perustelut

Ratkaisu Aluehallintovirasto ilmaisee käsityksensä siitä, että 
Kannonkosken kunnassa ei ole aiemmin ollut nimettynä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahoja eikä 
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielintä tai 
toimielimen valtuuttamaa, ehkäisevää päihdetyötä 
toimeenpanevaa monialaista työryhmää. 

Aluehallintovirasto toteaa, että Kannonkosken kunta on 
ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin ja aikoo nimetä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot ja 
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavan toimielimen kuntaan 
tällä valtuustokaudella. Aluehallintovirasto pyytää lähettämän 
kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi 31.3.2022 mennessä.

Asia ei tässä vaiheessa anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 
aluehallintovirastossa. Asian käsittely aluehallintovirastossa 
päättyy.

Perustelut 

Kuntalain (410/2015) 1 §:n mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista ja 
terveydestä huolehtiminen on kunnan keskeinen perustehtävä. Kunta 
edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä 
järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja 
ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 §:n mukaan kunnan ja sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen 
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valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja 
ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin.

Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava 
asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia 
tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja 
toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. 
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi 
valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi 
hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan 
asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat 
toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia 
hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Kunnan on nimettävä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on 
tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi 
kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten 
tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen 
kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman 
kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava 
asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten 
ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.

Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain (523/2015) 5 §:n 
mukaan kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta 
organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön 
tehtävistä vastaavan toimielimen.

Toimielimiä ovat kuntalain 30 §:n mukaan esimerkiksi valtuusto, 
kunnanhallitus, lautakunta, valiokunta, toimikunta ja jaosto. Kunta 
voi itsenäisesti päättää, minkä toimielimen tehtäväksi se antaa 
ehkäisevän päihdetyön. Käytännössä toimielin ei välttämättä hoida 
itse ehkäisevän päihdetyön tehtäviä, vaan johtaa, seuraa ja arvioi 
niiden toteutumista. Tällöin se on saattanut valtuuttaa laissa mainitut 
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tehtävät ja niiden käytännön toimeenpanon jollekin kunnalliselle tai 
seudulliselle monialaiselle työryhmälle.

Annetusta selvityksestä käy ilmi, että Kannonkosken kunta tulee 
tekään laajemman hyvinvointikertomuksen tulevalla 
valtuustokaudella ja nimeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
vastuutahot. Lisäksi kunta tulee nimeämään ehkäisevän päihdetyön 
vastaavan toimielimen. Selvityksessä tuodaan esiin, että tämä työ on 
osa vuonna 2022 valmistuvaa uutta kuntastrategiaa. Lisäksi 
selvityksessä todetaan, että kunta toteuttaa tällä hetkellä voimassa 
olevaa Saarijärvi-Viitasaari seudun hyvinvointipalvelustrategiaa 
vuodelta 2020, sekä Kannonkosken kunnan liikuntaohjelmaa. Lisäksi 
kunnassa toimii hyvinvointivastaava.

Sähköpostilla saadusta lisäselvityksestä ilmenee, että kunnassa 
tehdään kattavasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä 
ehkäisevän päihdetyön toimeenpanevaa käytännön työtä. 
Lisäselvityksessä mainitaan, että kunnassa on hyvinvointikertomus- 
ja suunnitelma. Sivistysjohtaja ja nuoriso- ja kulttuurivastaava ovat 
esittäneet kunnanjohtajalle, että kunnanhallitus käsittelee 
mahdollisimman pian hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
vastuutahojen ja ehkäisevän päihdetyön toimielimen nimeämisen 
kuntaa. Lisäksi he ovat esittäneet kunnanjohtajalle, että kuntaan 
nimetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän 
päihdetyön yhdyshenkilö.

Aluehallintovirasto pitää lisäselvityksellä saatua suunnitelmaa 
hyvänä.

Aluehallintovirasto katsoo, että Kannonkosken kunta on ryhtynyt 
vaadittaviin toimenpiteisiin ja aikoo nimetä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen vastuutahot sekä ehkäisevän päihdetyön toimielimen 
kuntaan. Aluehallintovirasto pyytää lähettämään kunnanhallituksen 
päätöksen tiedoksi, kun vastuutahot ja toimielin on nimetty kuntaan. 
Päätös pyydetään toimittamaan tiedoksi 31.3.2022 mennessä.
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Aluehallintovirasto katsoo kuitenkin olevan perusteltua ilmaista 
käsityksensä siitä, että Kannonkosken kunta ei ole aiemmin 
huolehtinut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän 
päihdetyön asianmukaisesta järjestämisestä lain edellyttämällä 
tavalla, koska vastuutahot ja toimielin on puuttunut kunnasta.

Aluehallintovirasto on lähettänyt hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön ohjauskirjeen 1.11.2021 
kuntiin, jossa on ohjeistusta ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. 
Ohjauskirje löytyy tästä linkistä.

Asia ei tässä vaiheessa anna aihetta enempiin toimenpiteisiin 
aluehallintovirastossa.

Valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.

Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki (410/2015) 1 § ja 30 §
Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 11 § ja 12 §
Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki (523/2015) 5 §

Salassapito

Julkinen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
(808/2019) 6 §:n 1 momentin perusteella voi hakea valittamalla 
muutosta.

https://avi.fi/documents/25266232/96428189/Hyvinvoinnin+ja+terveyden+edist%C3%A4misen+sek%C3%A4+ehk%C3%A4isev%C3%A4n+p%C3%A4ihdety%C3%B6n+ohjauskirje.pdf/cbdb4219-966a-c74a-a1a9-def5c7d95fd6/Hyvinvoinnin+ja+terveyden+edist%C3%A4misen+sek%C3%A4+ehk%C3%A4isev%C3%A4n+p%C3%A4ihdety%C3%B6n+ohjauskirje.pdf?t=1635502964308
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Lisätietoja

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylitarkastaja Jenni Lahtinen puh. 
0295 018 117, jenni.lahtinen@avi.fi.

Sosiaali- ja terveysyksikön päällikkö  Niina Siirilä

Ylitarkastaja  Jenni Lahtinen
Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti viimeiseltä sivulta ilmenevin tavoin.

Jakelu ja suoritemaksu  

Jakelu Kannonkosken kunnanhallitus, jota pyydetään antamaan päätös 
tiedoksi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilölle

Suoritemaksu Maksuton  

Tiedoksi       Perusturvaliikelaitos Saarikka
                   Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

mailto:jenni.lahtinen@avi.fi
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