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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY 

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Lounais-Suomen jätehuolto Oy (LSJH) on seitse-

mäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. LSJH 

vastaa kuntien vastuulla olevista yhdyskuntajät-

teistä ja yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä. 

Tehtävien lähtökohtana ovat jätelainsäädäntö, 

osakassopimus ja yhtiön sekä jätehuoltolautakun-

nan välinen sopimus. 

Järjestämme seudun asukkaille sekä julkisille toi-

minnoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalve-

luja. Toimitamme vastuullamme olevat yhdyskun-

tajätteet hyötykäyttöön ja tarvittavaan käsitte-

lyyn. Jäteneuvonta opastaa jätteiden vähentämi-

sessä ja lajittelussa. 

Toimintaympäristön muutostekijät  

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) peruspal-

velut, tehtävät ja niistä saatavat tulot ovat vuonna 

2016 kokonaisuudessaan toteutuneet vähintäänkin 

suunnitellusti. Myös yhtiön toiminnallisten tavoit-

teiden toteutuminen on edennyt suunnitelmalli-

sesti. 

Yhtiöiden talouden hallintaa ja tasapainotusta on 

tehostettu voimakkaasti viime vuosina. Merkittä-

vimmät keinot talouden edelleen tasapainotta-

miseksi ja toiminnan tehostamiseksi lähivuosina 

ovat sopimusten mukaisten palvelujen (erityisesti 

polttokelpoinen jäte) hankintojen toteutuminen 

sekä mahdollinen toimialueen edelleen laajentami-

nen tulevina vuosina.  

Lounaisen Suomen hankintarenkaan sekalaisen 

polttokelpoisen jätteen hyödyntämisen kilpailutuk-

sen ns. pitkää (25 vuoden sopimusta alkaen vuo-

desta 2018) sopimusta ei valituksista ja korkeim-

man hallinto-oikeuden käsittelyajasta johtuen ole 

voitu vielä allekirjoittaa Ekokem Oyj:n kanssa. Rat-

kaisua asiasta odotetaan saatavan vuoden 2016 ai-

kana. Mikäli hankintarenkaan jätelaitosten ja Eko-

kem OyJ:n pitkän palvelukauden sopimus voidaan 

allekirjoittaa, on palvelun aloittaminen mahdol-

lista aikaisintaan vuoden 2020 aikana. Hankintaren-

kaan jätelaitokset ovat joutuneet etsimään muita 

väliaikaisia hyödyntämisvaihtoehtoja polttokelpoi-

sen jätteen hyödyntämiselle. Tämän lisäksi LSJH on 

suunnitelmallisesti pyrkinyt löytämään kokonaan 

uusia hyödyntämisvaihtoehtoja yhdyskuntajätteille 

sekä niihin liittyville materiaalivirroille. Näistä esi-

merkkeinä ovat Topinpuiston ja poistotekstiilien 

hyödyntämisen kehittämishankkeet.  

Yhtenä merkittävänä asukkaisiin vaikuttavana muu-

toksena on ollut pakkausjätteiden keräysvastuun 

siirtyminen tuottajayhteisöille tämän vuoden 

alusta alkaen. LSJH täydentää tuottajayhteisöjen 

ylläpitämää Rinki -ekopisteverkostoa jätehuolto-

lautakunnan päätöksen mukaisesti. Keräysvastuun 

siirto muutostöineen on vaatinut paljon työtä ja 

saattaa siirtyä toteutuksenakin osin vielä 2017 puo-

lelle. 

Lainsäädännön valmistelussa on useita tekijöitä, 

jotka voivat merkittävästi vaikuttaa LSJH:n toimin-

taan ja yhdyskuntajätehuollon rahoitukseen. Val-

tioneuvosto antoi kesäkuussa 2016 esityksen uu-

deksi hankintalaiksi. Sidosyksikköasemassa olevien 

yhtiöiden toimintaa koskevia vaatimuksia esitetään 

EU-direktiiviä selkeästi tiukemmaksi. Mikäli rajaus 

toteutuu, siitä aiheutuu suuria muutoksia ja riski-

tekijöitä kuntavastuun mukaisen yhdyskuntajäte-

huollon toteutukseen sekä LSJH:n toimintaan. Myös 

Suomen hallitusohjelman esitys kuntavastuun ka-

ventamisesta yhdyskuntajätehuollossa pelkästään 

asumisen yhdyskuntajätteisiin luo varjoa LSJH:n 

toimintojen kehittämiselle, kiertotalouden kasvu-

alustana toimiselle ja yritysyhteistyölle. 
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Kunnan lakisääteiset palvelutehtävät pitänee jat-

kossa rahoittaa lähes kokonaisuudessaan niistä saa-

tavilla maksuilla, jos lainsäädännön valmistelussa 

olevat suunnitelmat toteutuvat. Asukkaiden koh-

tuuhintaisten jätehuoltopalveluiden toteuttamisen 

turvaamiseksi tulisi koko LSJH:n alueella ottaa pe-

rusmaksu käyttöön. Jätehuoltolautakunta tekee 

päätökset LSJH:n toimialueen jätehuoltomääräyk-

sistä ja yhdyskuntajätehuollon rahoitusperiaat-

teista vuoden 2016 aikana. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet  

Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n strategiset pää-

määrät ja keskeiset tavoitteet pohjautuvat yhtiön 

toimintapolitiikkaan ja strategiaan.  

Toimintamme perustana ovat: 

 Asukkaat - hyvä vuorovaikutus ja asiakasläh-
töisyys 

 Ympäristö - kestävän kehityksen mukainen toi-
mintatapa 

 Työyhteisö - keskinäinen arvostus, luottamus 
ja ammattitaito 

 

LSJH:n strategisia päämääriä ja keskeisiä tavoit-

teita on tarkistettu yhtiön hallituksen kokouksessa 

23.8.2016. LSJH:n strategiset päämäärät vuonna 

2017 niihin liittyvine tavoitteineen jakautuvat nel-

jään osaan:  

1. Palvelemme toimialueen asukkaita yhdenvertai-

sesti ja asiakaslähtöisesti 

 Kustannustehokkaiden ja yhdenvertaisten pal-
velujen tuottaminen koko toiminta-alueella 

 Työyhteisön vahvistaminen yhteisiä tavoitteita 
yhdessä toteuttavaksi  

 Asukkaiden saaminen osaksi palveluiden kehit-
tämistä 

 Jätehuolto toimii kaikissa olosuhteissa, kaik-
kina aikoina turvallisesti ja terveellisesti 

2. Ennaltaehkäisemme, kierrätämme ja hyödyn-

nämme jätteet tehokkaasti 

 Jätteen synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön 
edistäminen 

 Laadukkaan kierrätyksen lisääminen 

 Energiahyödyntämisen kehittäminen 

 Loppusijoittamisen vähentäminen ja kaato-
paikkojen hallittu sulkeminen 

 

3. Toimimme ympäristövastuullisesti 

 Oman toiminnan haitallisten ympäristövaiku-
tusten minimointi ja ympäristöhyötyjen opti-
mointi 

 Urakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden ai-
heuttamien haitallisten ympäristövaikutusten 
minimointiin vaikuttaminen 

 Asukkaiden ympäristövastuullisuuden tukemi-
nen ja lisääminen 

 

4. Olemme avoin ja innovoiva yhteistyökumppani 

seudullisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 

 Molempia hyödyttävä vuoropuhelu ja sidosyk-
sikköyhteistyö omistajien kanssa 

 Asukkaiden etua ajava yhteistyö jätehuolto-
lautakunnan kanssa 

 Toimiva ja molempia hyödyttävä yhteistyö 
urakoitsijoiden ja kumppaneiden kanssa 

 Monipuolinen verkostoituminen ja yhteistyö 
muiden sidosryhmien kanssa 

 Laajemman yhteistyöalueen hyötyjen ja mah-
dollisuuksien selvittäminen 

 

Lounais-Suomen Jätehuollon omistajat, hallitus ja 

yhtiön alueen jätehuoltolautakunta pohtivat yhtei-

sessä seminaarissa 25.8.2016 jätehuollon ajankoh-

taisia asioita ja tulevaisuutta. Tulevaisuuden haas-

teisiin pyritään vaikuttamaan jo nyt huolellisessa 

suunnittelulla ja ennakoivalla toiminnalla. 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TSJ 

TP 
2015 
LSJH 

(TSJ-Rous-
kis) 

Ennuste 
2016 
LSJH 

TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

Asumisen ja julkisen toiminnan jätteen hyötykäyttö-
aste on yli 90 % (jätepoliittinen tavoite) 

98 % 93 % 98,5 % 98,5 % 99 % 99,5 % 99,5 % 

Kaatopaikalle sijoitetaan asumisen ja julkisen toi-
minnan jätteestä enintään 2 % vuonna 2020 (TSJ 
hallitus tavoite) 

2 % 7 % 1,5 % 1,5 % 1 % 0,5 % 0,5 % 

Asumisen ja julkisen toiminnan jätteen kierrätysas-
teen nostaminen yli 50 % tason vuonna 2020 (EU ta-
son tavoite)  

36 % 35 % 42 % 45 % 47 % 49 % 50,5 % 

Yhteistoiminta-alueen laajentuminen (osakkaiden 
väestöpohja vakituista asukasta) 

337 507 411 000 415 000 419 000 423 000 427 000 431 000 

Jätelainmukaisen kohtuullisen sijoitetun oman pää-
oman tuoton jakaminen omistajille (max 6% ilman 
erityistä syytä) 

0 % 6 % 12 % 6 % 6 % 6% 6 % 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 20.808 21 880 27 000 28 000 28 500 29 000 29 500 

Jäteveron osuus liikevaihdosta, % 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 

Liikevoitto (1.000 €) 1.693 333 1 715 500 500 500 500 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
(1.000 €) 

1.734 496 1 830 200 200 200 200 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) 1.006 1 248 1 200 1 500 
       4 000 
Turku lajitte-

luasema 
1 500 1 500 



 
LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY 

 

 

 
 

 
TP 

2014 
TSJ 

TP 
2015 
LSJH 

(TSJ-Rous-
kis) 

Ennuste 
2016 
LSJH 

TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 15,9 2,06 11,4 8,0 8,0 8,0 8,0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,4 4,09 7,8 6,0 6,0 6,0 6,0 

Osinkotuotto kaupungille (1.000 €) 0 57 150 50 50 50 50 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 62,4 65,1 65,1 65 65 65 65 

Nettovelkaantumisaste, % -65,6 -50 -45 -40 -35 -30 -25 

Keskimääräinen henkilökunnan määrä   66,47 67 67 67,5 67,5 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

LSJH:n toimintasuunnittelu vuodelle 2017 etenee 

syksyn 2016 aikana päätoiminnoittain ja toiminta-

suunnitelmat ovat yhtiön talousarvion laadinnan 

pohjana. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on 

tuottaa mahdollisimman laadukkaita jätehuolto-

palveluita alueen asukkaille kustannustehokkaasti 

ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Toiminta-

suunnitelmien valmistuttua laaditaan yhtiön alus-

tava talousarvio ja valmistellaan jätetaksaehdotus 

jätehuoltolautakunnan hyväksyttäväksi. LSJH:n 

hallitus hyväksyy lopullisen talousarvion vuosikel-

lon mukaisesti joulukuussa 2016.  

Talousarviossa pyritään huomioimaan mahdollisten 

lakimuutoksien taloudelliset vaikutukset. Inves-

tointisuunnitelmassa huomioidaan tarvittavat ra-

kentamiseen ja muihin toimintoihin liittyvät kehit-

tämistarpeet.  Esimerkiksi jätekeskustoimintojen 

kehittäminen ja kaatopaikkojen hallittu sulkemi-

nen. Tulevat investoinnit pyritään rahoittamaan 

mahdollisuuksien mukaan kassavaroin, ja tarvitta-

essa ulkopuolisella rahalaitoslainalla. 

Toiminnan rahoituksen rakennetta pyritään jatku-

vasti kehittämään siihen suuntaan, että toiminnan 

kustannukset voidaan kattaa palveluiden tuottami-

sesta saaduilla tuloilla. Perusmaksu koko toiminta-

alueella hidastaisi jätteenkäsittelymaksujen nousu-

painetta myös tilanteessa, jossa jätteenkäsittely-

maksujen tuotot vähenisivät. Lisäksi perusmaksu 

turvaisi alueen asukkaille jätehuoltopalvelujen yh-

denvertaisen saatavuuden muuttuvissakin olosuh-

teissa. 

Tulevina vuosina mahdolliset toimialueen laajentu-

misetvaikuttavat yhtiön toimintaan ja talouteen. 

Laajentumista voi tapahtua suunnattujen osakean-
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tien tai fuusioiden muodossa. Lisäksi joidenkin toi-

mintojen siirtäminen omiin, erikseen perustetta-

viin yhtiöihin, voi tulla kyseeseen, etenkin jos lain-

säädännön muutokset siihen johtavat.  

Lainsäädännön merkittäviä vastuurajausmuutoksia, 

mahdollista toimialueen laajentumista tai muita 

yritysjärjestelyitä ei ole otettu huomioon yllä ole-

van taulukon ennusteissa.

 

 


