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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätevesimaksusta anne
tun lain 6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätevesi
maksusta annetun lain säännöstä, joka koskee 
kunnanvaltuuston hyväksymän jätevesimaksutak
san alistamista lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Esityksen tarkoituksena on poistaa valtuuston 
päätöksen alistamisvelvollisuus. Muutos on tar
koitettu tulemaan voimaan heti. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetta
vat muutokset 

Jätevesimaksusta annetun lain (610/73) mu
kaan kunnalla on oikeus periä jätevesimaksua 
jätevesien ja sadevesien viemäröinnistä sekä nii
den puhdistuksesta aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi. Velvollisuus suorittaa jätevesimak
sua on sellaisen kiinteistön omistajalla tai halti
jalla, jonka kiinteistön jätevedet johdetaan kun
nan omistamaan yleiseen viemärilaitokseen. Lain 
6 §:n mukaan jätevesimaksun määräämisen yksi
tyiskohtaiset perusteet sisältävän taksan hyväksyy 
kunnanvaltuusto. Valtuuston päätös on alistetta
va lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Lääninhallitusten tehtävänä on lähinnä valvoa, 
että taksoihin sisältyvät jätevesimaksun määrää
misen perusteet ovat jätevesimaksulain 4 ja 5 §:n 
mukaiset. Käytännössä kunnat noudattavat 
yleensä kuntien keskusjärjestöjen taksamalleja. 
Koska maksuperusteet pysyvät yleensä muuttu
mattomina kuntien tarkistaessa taksojaan, on 
taksan vahvistaminen käytännössä useimmiten 
merkinnyt vain jätevesimaksun suuruuden vah
vistamista. Lääninhallituksen päätöksestä on 
muodostunut rutiininomainen hallintotoimi, jol
la ei esimerkiksi ympäristönsuojelun edistämisen 
kannalta ole suurtakaan merkitystä. Toisaalta 

360613V 

jätevesimaksut kuuluvat hintavalvontalainsäädän
nön mukaisen ilmoitusmenettelyn piiriin. Kun
nanvaltuuston taksapäätökset onkin aina lähetet
tävä hintaviranomaisille tiedoksi. 

Kunnanvaltuuston hyväksymän jätevesimaksu
taksan alistamisvelvollisuuden poistaminen vas
taisi kunnallisten jätehuoltomaksujen ja satama
maksujen osalta jo toteutettua menettelyä. Näi
den maksujen hyväksymistä tarkoittavia kunnalli
sia päätöksiä ei enää asianomaisiin lakeihin tehty
jen muutosten jälkeen tarvitse alistaa valtion 
viranomaisten vahvistettaviksi. Väliportaanhallin
tokomitea II on 1. mietinnössään (komiteanmie
tintö 1982:71) tehnyt useita ehdotuksia kunnal
listen päätösten alistamisvelvollisuuden vähentä
miseksi ja ehdottanut silloin muun muassa jäte
vesimaksulain 6 §:ssä tarkoitetun alistuksen pois
tamista. 

Lainmuutosehdotuksesta on pyydetty muun 
muassa valtiovarainministeriön, lääninhallitusten 
ja kuntien keskusjärjestöjen lausunnot. Valtiova
rainministeriö ja kunnallisjärjestöt puoltavat jäte
vesimaksulain muuttamista ehdotetulla tavalla. 
Myös useimmat lääninhallitukset suhtautuvat eh
dotukseen myönteisesti. 
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2. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Jätevesimaksutaksojen käsittely lääninhallituk
sissa kuuluu ympäristönsuojelutoimistolle. Toi
roistoille on kertynyt runsaasti ympäristönsuoje
lun lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta 
oleellisia tehtäviä. Jätevesimaksujen valvonnan 
jääminen pois ympäristönsuojelutoimistojen teh
tävistä helpottaisi osaltaan, joskaan ei merkittä
västi, toimistojen työpainetta. Samansuuntainen 

vaikutus esityksen toteutumisella on myös kun
tien hallintoon. 

3. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitettu saatettavaksi voimaan heti 
kun eduskunta on hyväksynyt sen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
jätevesimaksusta annnetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä heinäkuuta 1973 jätevesimaksusta 
annetun lain 6 § näin kuuluvaksi: 

6 § perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunnanval-
Jätevesimaksun määräämisen yksityiskohtaiset tuusto. 

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Matti Ahde 
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Liite 

Laki 
jätevesimaksusta annnetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä heinäkuuta 1973 jätevesimaksusta 
annetun lain 6 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Jätevesimaksun määräämisen yksityiskohtaiset 

perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunnallisval
tuusto. Valtuuston päätös on alistettava läänin
hallituksen vahvistettavaksi. 

Ehdotus 

6 § 
Jätevesimaksun maaraamisen yksityiskohtaiset 

perusteet sisältävän taksan hyväksyy kunnanval
tuusto. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




