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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY (KONSERNI) – KAUPUNGIN OMISTUSOSUUS 23 % 

Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KU-

VAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on seitse-

mäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. 

LSJH hoitaa omistajakuntiensa lakisääteiset jäte-

huollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jäte-

lainsäädännön sekä muiden määräysten ja sopimus-

ten mukaisesti. LSJH:n toiminnan perustana on jä-

tehuoltopoliittinen ohjelma, joka on laadittu koko 

yhtiön toiminta-alueelle.  

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimi-

joille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville 

toimijoille jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut 

sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. 

LSJH tarjoaa jäteneuvontaa kunnan jätehuoltovas-

tuulla oleville tahoille. Asukkaita ja muita toimi-

joita opastetaan jätteiden vähentämisessä, kestä-

vässä kuluttamisessa ja lajittelussa sekä kustannus-

tehokkaan jätehuollon järjestämisessä. LSJH tar-

joaa myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vas-

tuulla järjestettävät jätehuoltopalvelut elinkei-

noelämälle (TSV).   

Toimintaympäristön muutostekijät  

Merkittävin LSJH:n toimintaympäristöön vaikut-

tava muutostekijä tällä hetkellä on Lounavoima 

Oy:n perustaminen polttokelpoisen jätteen pitkä-

aikaisen käsittelyratkaisun saamiseksi LSJH:n toi-

mialueelle.  Ekovoimalaitoshanke on edennyt hy-

vin ja suunnitelmien mukaan. Näillä näkymin Lou-

navoima Oy:n rakennuttama ekovoimalaitos aloit-

taa toimintansa jo vuoden 2021 alussa. 

Muita merkittäviä toimintaympäristöön vaikuttavia 

tekijöitä ovat tällä hetkellä mm. jo tehdyt ja me-

neillään olevat muutokset hankintalakiin ja jätela-

kiin.  

Jo tehtyjä tai meneillään olevia, jätehuollon jär-
jestämiseen liittyviä muutoksia ovat: 

- hankintalain muutos  jäteyhtiön oman 
markkinaehtoisen toiminnan rajaaminen    
5% v. 2029, siirtymäajalla osuus on 10% 

- kuntavastuun kaventuminen lähinnä asumi-
sen ja kunnan jätteisiin  laki astui voi-
maan vuoden 2019 alussa, mutta siirtymä-
aika voimassa olevilla sopimuksilla maks. 3 
v (v. 2021 loppuun) 

- Materiaalitori.fi-alustan käyttöönotto tois-
sijaisen (tsv) jätehuollon osalta. LSJH toi-
mii yhtenä uuden alustan pilotoijista. 

- parhaillaan on valmisteilla jätelakityöryh-
män työ ja esitys jätelain muuttamisesta 
niin, että laki astuisi voimaan heinäkuussa 
2020. Muutoksen lähtökohtana on EU:n ki-
ristyneiden kierrätystavoitteiden saavutta-
minen. 
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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 strategiset päämäärät ovat:  

 Alueen asukkaat saavat palvelut yhdenvertai-
sesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehok-
kaasti 

 Jätehuoltopalvelut toteutuvat ympäristö- ja 
terveyshaitat minimoiden sekä kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti 

 Jätehuoltopalvelut toteuttaa hyvinvoiva, moti-
voitunut ja ammattitaitoinen työyhteisö 

 

 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2017 
TP 2018 

Ennuste 
2019 

TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Toiminnalliset tavoitteet (Tavoitteet päivitetty vastaamaan nykyistä toimintaa ja toimintaympäristöä) 

Päämäärä 1.       ALUEEN ASUKKAAT SAAVAT PALVELUT YHDENVERTAISESTI, ASIAKASLÄHTÖISESTI JA KUSTANNUSTEHOKKAASTI 

Asiakastyytyväisyysselvitys; asiakkaiden tyytyväisyys 
LSJH:n toimintaan kokonaisuutena (x/5)  
-Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5. Seurantatiheys joka toinen 
vuosi (2019, 2021, 2023...). On mainemittari ja kertoo, että LSJH on täyt-
tänyt asukkaiden odotukset. 

3,8/5 
 

tot. 3,8/5 
(3,8/5) 

 

3,9/5 
 

3,9/5 
 

4,0/5 
 

4,0/5 
 

4,0/5 

Sähköisen palvelun osuus LSJH:n toimistolla tapahtu-
vasta asiakaspalvelusta (% asiakaspalvelusta) 
- Tavoitteena kasvattaa sähköisen palvelun osuutta kaikesta palvelus-

tamme 70 % asti. Seurantatiheys kerran vuodessa. 
- Sähköisten palvelujen kehittyminen monipuolistaa asiakaspalvelua. 

35 % 
 

tot. 38 %  
(36%) 

 

40 % 
 

50 % 
 

55 % 
 

60 % 
 

60% 

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä olevien 
asuinkiinteistöjen lukumäärä (x % kaikista toimialueen 
asuinkiinteistöistä) 
-Tavoitteena kasvattaa toimialueen kunnan järjestämän jätteenkuljetuk-

sen piiriin kuuluvien asuinkiinteistöjen määrää tavanomaisten jätteiden 
osalta. Seurantatiheys kerran vuodessa. 

36 % 
 

tot. 36 %  
(36%) 

 

36 % 
 

36 % 
 

45 % 
 

45 % 
 

45% 
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-Parantaa mahdollisuuksia toteuttaa yhdenvertaisia palveluja koko toi-
mialueelle. 

Päämäärä 2.       JÄTEHUOLTOPALVELUT  TOTEUTUVAT YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSHAITAT MINIMOIDEN SEKÄ KIERTOTALOUDEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI 
 

Käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja um-
pikaivolietteen määrä. (% alueella syntyvästä lietteestä) 

 

70 000 m3 = 48 % 
(vaihteluväli 78% - 

35%) 
 

tot. 70 000 m3 
(70 000 m3 = 48 %) 
(vaihteluväli 78%-

35%) 
 

70 000 m3 = 48 % 
(vaihteluväli 78%-

35%) 
 

70 000 m3 = 48 % 
(vaihteluväli 78%-

35%) 
 

80 000 m3 = 55 % 
(vaihteluväli 89%-

40%) 
 

85 000 m3 = 58 % 
(vaihteluväli 95%-

42,5%) 
 

90 000 m3 = 62 % 
(vaihteluväli 
100%-45%) 

 

- Viemäriverkoston ulkopuolella tyhjennysvelvoitteen piirissä olevien kiinteistöjen  jätevesijärjestelmien lietesäiliöissä arvioidaan syntyvän jätevesilietettä noin 145 000 m3/v (arvioitu vaihteluväli 90 000-200 000m3). 
Tavoitteena saada kaikki liete asianmukaiseen käsittelyyn. Seurantatiheys kerran vuodessa. -LSJH:n käsittelyyn toimitetun asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen määrän kasvun myötä vesistöjen ravinnekuor-
mitus vähenee. Elinkaariarviointiin perustuvan optimoidun käsittelyn ja kuljetusten myötä myös ilmastopäästöt vähenevät. 

 

Kerätyn ja materiaalikierrätykseen toimitetun biojätteen 
määrä (asuminen ja muu kunnan vastuulla oleva toi-
minta) (t) 

(kunnan vas-
tuulla oleva, 
tot.= 6800 t) 

 

tot. 7995 = 54 
% (7220 t) 

 

8600 t = 58 % 
 

8850 t =59 % 
 

9100 t = 60 % 
 

9350 t = 61 % 
 

9500 t = 66 % 

- Voimassa olevien jätehuoltomääräysten perusteella toimialueen asukkaista noin 38 % on biojätteen erilliskeräyksen piirissä. LSJH:n tavoitteena on kasvattaa kunnan vastuulla olevan biojätteen vastaanotettua määrää 
250 t vuodessa, jolloin vuonna 2030 lajittelutehokkuus erilliskeräyksen piirissä olevilla kiinteistöillä olisi noin 75 %. -Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaisesti kaikesta syntyvästä biojätteestä tulee saada materiaali-
kierrätykseen 60 % vuoteen 2030 mennessä. -Elinkaariarvioiden mukaan biojätteen kierrätys säästää luonnonvaroja ja vähentää ilmastopäästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen ja 
tarjoaa paremman hyötysuhteen energiantuotannolle verrattuna käsittelyyn polttokelpoisen jätteen seassa. 

 

Pintarakenteilla suljettu kaatopaikka-ala (ha/%) 
 

14,6 ha / 32 % 
 

tot. 14,6 ha / 
32 % 

(14,6 ha / 32 
%) 

 

tot. 14,6 ha / 
31 % 

(14,6 ha / 32 
%) 
 

14,6 ha / 31 % 
 

17,6  ha / 37 % 
 

20,6 ha / 43 % 
 

20,6ha / 43% 

-Tavoitteena LSJH:n käytössä olevien kaatopaikkojen suljetun kokonaispinta-alan kasvu. Vuonna 2017 suljettavaa pinta-alaa oli noin 45 hehtaaria. Vuonna 2019  valmistui lisää pohjarakennealueita (Korvenmäki), jolloin pinta-ala 
nousi 47,5 ha:iin. Seurantatiheys kerran vuodessa.  Tiiviillä pintarakenteella ja keräämällä syntyneet kaatopaikkakaasut käsittelyyn pystytään estämään ilmastopäästöjä. Pintarakenteilla voidaan myös hallita jätetäytön läpi suotau-
tuvan sadeveden määrää, hajuhaittoja, ympäristön roskaantumista ja haittaeläimiä. 
 

Polttokelpoisen jätteen lajittelututkimus; vaarallisten 
jätteiden, sähkölaitteiden ja metallin osuus polttokelpoi-
sessa jätteessä (%) 
 

Vj = 0,3 %,  
SER = 0,5 %,  
Metalli = 1,8 

%, 
 

Vj = 0,3%,  
SER = 0,5%,  

Metalli = 1,8 % 
 

 
Vj < 0,3%,  

SER < 0,5%,  
Metalli < 1,8 % 

 
 

Vj < 0,3 %,  
SER < 0,5 %,  

Metalli < 1,8 % 
 

Vj < 0,3 %,  
SER < 0,5 %,  

Metalli < 1,8 % 
 

Vj < 0,3 %,  
SER < 0,5 %,  

Metalli < 1,8 % 
 

Vj < 0,3 %,  
SER < 0,5 %,  

Metalli < 1,8 % 
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-Tavoitteena jätteiden tehokas lajittelu syntypaikalla. Seurantatiheys joka toinen vuosi (2019, 2021, 2023...). -Kierrätykseen kelpaavien jakeiden määrä polttokelpoisen jätteen joukossa kertoo jätehuoltopalvelujen saavutettavuu-
desta ja neuvonnan vaikuttavuudesta. 

 

Päämäärä 3.       JÄTEHUOLTOPALVELUT TOTEUTTAA HYVINVOIVA, MOTIVOITUNUT JA AMMATTITAITOINEN TYÖYHTEISÖ 
 

Työtyytyväisyyden taso (x/5)                                                                                                                                                                                       
3,6/5 

 

3,6/5 
 

3,6/5 
 

3,8/5 
 

3,8/5 
 

3,8/5 
 

3,8/5 

-Työtyytyväisyyskyselyn seurantatiheys on joka kolmas vuosi (2016, 2020*, 2023...). -Tavoitteena pitää tyytyväisyystaso 3-4/5. Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista. *Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely tehtiin 

2017, josta syystä seuraava työhyvinvointikysely on päätetty toteuttaa vuonna 2020. Tällöin samaan kyselyyn yhdistetään työhyvinvointi- ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat. 

 

LSJH:n sairauspoissaolopäivien määrä  (sairauspoissa-
olopv/hlö/v < 7)  
 

 
7,1/7 

 

 
        5,7/7 
 

 
x<7 

 

 
x<7 

 

 
x<7 

 

 
x<7 

 

 
x<7 

 

-Tavoitteena terve hyvinvoiva henkilökunta ja työterveysbudjetin kohdentaminen enenevässä määrin ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon sairauden hoidon sijaan . -Tavoitteena sairaspoissaolojen määrän pysyminen alle 7 
pv/hlö/vuosi. Seurantatiheys kerran vuodessa. Kertoo työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista. 

 

Pitkien, yli 5 vuotta yhtenäisesti jatkuneiden työsuhtei-

den määrä (% vakituisessa työsuhteessa olevista) 
 

70 % 
 

74,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

70 % 
 

70 % 
 

70 % 
 

70 % 
 

70 % 
 

-Tavoitteena on sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. -Tavoitteena on säilyttää nykytaso.Seurantatiheys kerran vuodessa. Kertoo työntekijöiden viihtymisestä saman työnantajan palveluksessa. 
 

Toiminnan laajuus ja tulos TP 2017 TP 2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Liikevaihto (1.000 €) / kokonaistuotot 
*sis. mahdollisten uusien osakkaiden tuottoja 

26 168 / 
27 401/ 
28 896 

26 000/ 
27 743 

26 000/ 
27 500 

32 000*/ 
33 500 

32 500/ 
34 000 

33 000*/ 
    34 500 

Jäteveron osuus liikevaihdosta, % 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 

Liikevoitto (1.000 €) 1 162 2 818 825 0  300 220 340 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
(1.000 €) 
 

1 372 3 008 832 1001 400 300 360 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 1 788 4 626 2 000 3 000 5 000 5 000 5 000 
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Henkilöstö keskimäärin 
 

88 96 93 952 962 962 962 

 
1  Odotus 2020 tuloksesta hyvin maltillinen, koska välivuosi ennen Lounavoiman voimalan käyttöönottoa, vaikuttaa kustannuksia lisäävästi 

2  *Yhtiön kehityshankkeet, investointien toteutus, mahdollinen laajentuminen ja lainsäädännön jatkuvat muutokset tuovat lisää tehtäviä, joihin tarvitaan mahdollisesti lisää henkilöresursseja 

 

*Oletus, että mikäli LSJH:n toimialue mahdollisesti laajentuu, tulot jonkin verran lisääntyvät ja toisaalta vuonna 2021 käyttöön otettava voimala laskee osaltaan 
polttokelpoisen jätteen käsittelykustannuksia, mikä heijastuu mahdollisten käsittelymaksujen alentamisen kautta liikevaihtoon laskevasti. Oletetut summat täysin 
alustavia, koska erityisesti mahdollinen yhtiön laajentuminen on vielä vahvistumatta 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 
*Arvio loppuvuoden toteumasta jäänee TA2019 al-
haisemmaksi 
**Oletus, että 2020 taloudellisesti tulos jää lähelle 
nollaa, sekä tulevina vuosina (2021-2023) yhtiön 
mahdollisen laajentumisen vaikutuksia pyritty huo-
mioimaan 

7,4 15,5 4,31 0,22 2,4 2,4 2,6 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

*Arvio loppuvuoden toteumasta jäänee TA2019 al-
haisemmaksi 
**2020-2023 oletus yhtiön laajentumisesta ja sen ta-
loudellisista vaikutuksista pyritty huomioimaan  

9,6 18,4 4,83 -14 1,92 2,21 2,68 

Osinkotuotto kaupungille, maksuperusteisesti (1.000 
€). Oletuksena, että 2019 syksyllä ylim. osingonjako  
**Lähtökohtana, että keväällä 2020 ei jaeta osinkoa 
vuoden 2019 tuloksesta 

114 57 3335 06 57         91 91 

 
 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 
*Oletuksena 2019 ylim. osingonjako 

68,4 64,4 59,3* 55,9* 54,7* 51,1* 48,3* 

Nettovelkaantumisaste, % -63 -53,2 0,9 12,9** 22,3** 35,2** 45,7** 
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*Lounavoima Oy:n pääomalaina (8,3M€) vaikutus 
nettovelkaantumisasteeseen merkittävä, lisäksi tu-
levina vuosina investoinnit vaatinevat enemmän ul-
kopuolista rahoitusta, kuin edellisinä vuosina 

 
*Bruttoinvestointien tiivis erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi vahviste-
tun taseen (LSJH:n konsernitaseen) loppusummasta:    
 
Alustavat suuntaa antavat tiedot: 
Vuosi 2020:   

LSJH:  

 Poistotekstiilin jalostuslaitos pilotti -> linjaston hankinta -> 1,7 M€  
Lounavoima Oy: 

 Ekovoimalaitoksen rakentaminen jatkuu -> 54 M€ 
Vuosi 2021: 

LSJH 

 Poistotekstiilin jalostuslaitos pilotti -> Muut linjaston käyttöönoton vaatimat palvelut, laitteistot ja tilaratkaisut -> 600 t€ 

 Topinojan lajitteluaseman siirto -> 2,0 M€ 
Lounavoima Oy:  

 Ekovoimalaitos valmistuu ja käyttöönotetaan -> 22 M€ 
 
Vuosi 2022: 

LSJH 

 Poistotekstiilin jalostuslaitos pilotti -> Mahdolliset lisäinvestoinnit 3 M€ 

 Topinojan lajitteluaseman siirto -> 2,0 M€ 

 Muut investointitarpeet vielä täysin avoinna 
 
Vuosi 2023: 

LSJH 

 Poistotekstiilin jalostuslaitos pilotti -> Mahdolliset lisänvestoinnit 3 M€ 

 Topinojan lajitteluaseman siirto -> 2,0 M€ 

 Muut investointitarpeet vielä täysin avoinna 
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN:  

 

Vuosien 2020-2023 talouden suunnittelu pohjautuu LSJH:n strategiaan. Suunnittelutyö vuodelle 2020 etenee syksyn 2019 aikana päätoiminnoittain ja toimin-
tasuunnitelmat ovat yhtiön talousarvion laadinnan pohjana. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on tuottaa mahdollisimman laadukkaita jätehuoltopalve-

luita alueen asukkaille kustannustehokkaasti ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Toimintasuunnitelmien valmistuttua laaditaan yhtiön alustava talousarvio 
ja valmistellaan jätetaksaehdotus jätehuoltolautakunnan käsittelyyn. LSJH:n hallitus hyväksyy lopullisen talousarvion vuosikellon mukaisesti joulukuussa 
2019.  
 
Talousarviossa huomioidaan toimintaympäristössä, kuten lainsäädännössä, tapahtuvat muutokset. Investointisuunnitelmassa huomioidaan tarvittavat rakenta-
miseen ja muihin toimintoihin liittyvät kehittämistarpeet. Investoinnit tullaan rahoittamaan mahdollisuuksien mukaan kassavaroin ja tarvittaessa ulkopuoli-
sella rahalaitoslainalla. 
 
Taloudellista ja toiminnallista panostusta vaatii poistotekstiilin (tekstiilijäte) pilottilaitoksen rakentaminen ja saaminen tuotantokäyttöön sekä Topinpuiston 
toteuttaminen ja LSJH:n toimiminen sen operaattorina. Lisäksi vanhojen kaatopaikkojen sulkeminen on tehtävä hallitusti. Yhtiön mahdollisella laajentumi-
sella on myös merkittävää vaikutusta mm. tarvittavien jätehuoltopalveluiden järjestämisellä uusien osakaskuntien alueille.  
 
Toiminnan rahoituksen rakennetta pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että jätehuollon peruspalvelutoiminnan kustannukset voidaan kattaa palveluiden tuot-

tamisesta saaduilla tuloilla. Jo useana vuotena perustoiminnan kustannuksia on osin katettu LSJH:n markkinaehtoisen ja TSV-toiminnan tuloilla, koska taksojen 

alaiset tulot eivät ole riittäneet jätelain mukaisen jätehuoltopalvelun tuottamiseen.  

Edellä esitetyssä taulukossa olevat taloudelliset luvut ovat vasta alustavia. Ne voivat toteutuessaan poiketa ennakoidusta. 
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