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Vaasan kaupunki – Vasa stad

 

Tiedotusasiat 10.3.2020, Jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunta 10.3.2020 7

Stormossenin edustajat kertoivat tilinpäätöksestä ja muista ajankohtaisista asioista.  

Kehotuskirje lähetetään keväällä niille kiinteistöille, jotka eivät ole tyhjentäneet 
lietekaivojansa vuoden 2019 aikana.  

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

7 §
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Dno VAASA/91/00.01.02/2020

Vaasan seudun jätelautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
10.3.2020

Vaasan seudun jätelautakunta 10.3.2020 8

Vaasan seudun jätelautakunnalle on saapunut kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä 
varten seuraavien viranhaltijoiden päätökset:

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätösten otsikot nähtävillä luottamushenkilöiden extranetissä

Puheenjohtaja Robert Grönblom

Vaasan seudun jätelautakunta päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta 
Vaasan seudun jätelautakunnan käsiteltäviksi.

Päätös Hyväksyttiin.
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Dno VAASA/14/02.02.00/2020

Vaasan seudun jätelautakunnan vuoden 2019 toimintakertomus

Vaasan seudun jätelautakunta 10.3.2020 9

Talousasiantuntija Tarja Kumpula, puh. 06 325 4026, tarja.kumpula(at)vaasa.fi

Liitteet Vaasan seudun jätelautakunnan toimintakertomus 2019
Vaasan seudun jätelautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 2019 
(nähtävänä extranetissä)
Vaasan seudun jätelautakunnan riskienhallintasuunnitelman toteutumisen seuranta 2019 
(nähtävänä extranetissä)

Kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
antaman sitovan yleisohjeen mukaisesti. Tilinpäätökseen sisältyvät mm. vertailu
talousarvion toteutumisesta, missä selvitetään toiminnallisten tavoitteiden,
määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen sekä selonteko sisäisen valvonnan
järjestämisestä.

Talousarvion laadinnan yhteydessä on kartoitettu riskit ja sisäisen valvonnan tavoitteet.
Hallintokunnan tilivelvollisten tulee todeta itsearviointilomakkeella hallintokuntansa
sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tila suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
Jätelautakunta on tehnyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin 2019. 
Liitteenä olevaan riskienhallintasuunnitelmaan on täydennetty toteutumat 2019.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta hyväksyy vuoden 2019 toimintakertomuksen, sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan arvioinnin 2019 sekä riskienhallintasuunnitelman toteutumisen 
seurannan 2019 ja toimittaa ne kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.
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Dno VAASA/67/14.06.00/2018

Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2023

Vaasan seudun jätelautakunta 23.1.2018 5
Vaasan seudun jätelautakunta 20.2.2018 8
Vaasan seudun jätelautakunta 29.5.2018 12
Kaupunginhallitus 1.10.2018 268
Kaupunginvaltuusto 8.10.2018 64
Vaasan seudun jätelautakunta 9.10.2018 21
Vaasan seudun jätelautakunta 3.9.2019 14
Vaasan seudun jätelautakunta 28.1.2020 6
Vaasan seudun jätelautakunta 10.3.2020 10

-----------------------------------------------
Vaasan seudun jätelautakunta 28.1.2020

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Liitteet Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma 2023
Suunnitelma jätepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi 2018-2023

Jätepoliittisen ohjelman seuranta. Jätelautakunta on v. 2018 yhdessä eri sidosryhmien 
kanssa laatinut Vaasan seudun jätepoliittisen ohjelman 2023. 

Jätepoliittinen ohjelma sisältää 3 kokonaisvaltaista tavoitetta ja 15 yksityiskohtaista 
tavoitetta. Jätelautakunta vastaa jätepoliittisen ohjelman mukaisesti tavoitteiden 
seurannasta. Kunnat ja Stormossen toimittavat jätelautakunnalle tietoa tavoitteiden 
nykytilasta vuosittain marraskuun aikana ja jätelautakunta laatii tulosseurannan tammi- 
tai helmikuussa. Useimmat tavoitteet ovat monivuotisia. 

Melkein kaikki kunnat sekä Stormossen ovat toimittaneet jätelautakunnalle tietoa 
tavoitteiden nykytilasta. Tilanne näyttää hyvältä mitä tulee yksityiskohtaisten 
tavoitteiden aikataulun mukaiseen toteuttamiseen. Tavoitteiden toteutuminen on 
liitteessä ”Suunnitelma jätepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi 2018-
2023”. Kokonaisvaltaisten tavoitteiden luvut puuttuvat vielä. 

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Tilanne yksityiskohtaisten tavoitteiden osalta näyttää hyvältä eikä edellytä mitään 
välittömiä toimenpiteitä, tavoitteet näyttävät toteutuvan aikataulun mukaisesti. 
Kokonaisvaltaiset tavoitteet käydään läpi myöhemmin.   

Päätös Hyväksyttiin.

-----------------------------------------------
Vaasan seudun jätelautakunta 10.3.2020

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Liitteet Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2023 
Suunnitelma jätepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi 2018-2023
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Stormossen on toimittanut tilastotietoja jätepoliittisen ohjelman kokonaisvaltaisten 
tavoitteiden laskelmia varten. 

Vaasanseudun jätepoliittisessa ohjelmassa 2023 on kolme valtakunnallisesta 
jätesuunnitelmasta johdettua kokonaisvaltaista tavoitetta. 
Kokonaisvaltaiset tavoitteet ovat: 

1. Kaikesta yhdyskuntajätteeseen sisältyvästä biojätteestä 60 % tulee olla 
materiaalikierrätyksessä ennen vuotta 2023 (vuonna 2017 n. 20 % meni 
materiaalikierrätykseen)

2. Toiminta-alueella kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteestä 55% tulee mennä 
materiaalikierrätykseen vuonna 2023 (vuonna 2016 n. 34,4 % meni 
materiaalikierrätykseen)

3. Jätteen syntymisen estäminen sekä kotitalouksien jätemäärien pienentäminen. 
(Jätemäärän kasvun tulee olla pienempi kuin BKT:n kasvu. Vertailu vuoteen 2016. 

Raportti kokonaisvaltaisten tavoitteiden nykytilanteesta: 

1. Kaikesta yhdyskuntajätteeseen sisältyvästä biojätteestä 60 % tulee olla 
materiaalikierrätyksessä ennen vuotta 2023 (vuonna 2017 n. 20 % meni 
materiaalikierrätykseen).

Vuonna 2019 kaikesta alueella syntyvästä biojätteestä (kunnallinen jäte) 41 % meni
materiaalikierrätykseen. Kasvu johtuu esim. siitä, että Stormossen vuonna 2018 
alkoi jakaa ilmaisia biojätepusseja biojätettä kierrettäviin kotitalouksiin.

Vähintään 60 prosenttiin pääseminen ei pitäisi olla vaikeata, sen jälkeen kuin 
biojätettä on alettu keräämään kaikista toiminta-alueen kotitalouksista. Biojäte 
painaa suhteellisen paljon muihin kierrätettäviin materiaaleihin verrattuna. 
Vaatimukset biojätteen erillisestä keräyksestä odotetaan toteutuvan lähiaikana ja se 
tulee tapahtumaan jätelain muutoksella. 

Toimenpiteet: Biojätteen kerääminen kaikista toiminta-alueen kiinteistöistä on 
pakollista. Poikkeuksena on oman biojätteensä kompostoivat kiinteistöt. Jätelain 
uudistamisen jälkeen jätelautakunnan tulee päivittää jätehuoltomääräyksensä. 

Tavoitteen toteutuminen näyttää hyvältä. 

2. Toiminta-alueella syntyvästä kaikesta yhdyskuntajätteestä 55 % tulee olla 
materiaalikierrätyksessä vuonna 2023 (vuonna 2016 n. 34,4 % meni 
materiaalikierrätykseen toiminta-alueella)

Vuonna 2019 kaikesta toiminta-alueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä 28 % meni 
materiaalikierrätykseen. Lukuun ei sisälly liete. EU:n uusien laskentaperusteiden 
mukaan lietettä ei enää saa laskea mukaan materiaalikierrätys prosenttiin. 
Materiaalikierrätykseen lasketaan esim. hajoava biojäte, puutarhajäte, metalliromu, 
puu, uusiopaperi sekä muu materiaalikierrätykseen menevä pakkausmateriaali. 
Energiakäyttöön menevä jäte oli suuri vuonna 2019 johtuen mm. siitä, että risuja ja 
oksia meni poltettavaksi ja niitä ei käytetty jälkikompostoinnissa mädätysjätteen 
tukimateriaalina. 

10.03.2020Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Pääseminen 55 prosentin uusiokäyttöön ei pitäisi olla mikään ongelmia, sen jälkeen
kuin biojätettä on alettu keräämään erikseen kaikista toiminta-alueen 
kotitalouksista. Biojäte painaa suhteellisen paljon muihin kierrätettäviin 
materiaaleihin verrattuna ja vaikuttaa uusiokäyttöprosenttiin myönteisesti. 
Vaatimukset biojätteen erilliskeräyksestä odotetaan toteutuvan lähiaikana ja se tulee
tapahtumaan jätelain muutoksella. Myös muovipakkausten erilliskeräys odotetaan 
tiukentuvan, erityisesti useamman asunnon kotitalouksien kohdalla. 

Toimenpiteet: Kotitalouksien jätteenkeräystä tullaan laajentamaan asteittain 
lähivuosien aikana. Jätelain muutoksen jälkeen jätelautakunnan tulee päivittää 
Vaasan seudun jätehuoltomääräykset. 

Tavoitteen toteutuminen näyttää hyvältä. 

3. Jätteen syntymisen estäminen sekä kotitalouksien jätemäärän pienentäminen. 
(Jätemäärän kasvun tulee olla pienempi kuin BKT:n kasvu. Vertailu v. 2016.

Kunnallinen jätemäärä oli 49 012 tonnia vuonna 2016. Vuonna 2019 kunnallinen 
jätemäärä oli 52 042 tonnia. Tämä tarkoittaa 5,8 prosentin kasvua. Tilastokeskuksen
mukaan 28.2.2019 (juoksevat hinnat) BKT oli 39 571 €/asukas vuonna 2016 ja 
42 504 €/asukas vuonna 2018. Vuoden 2019 osalta tilastotiedot vielä puuttuvat. Jos 
näitä lukuja käytetään, BKT on kasvanut 6.9 % vuodesta 2016 vuoteen 2018. 

   Jätemäärä ei ole nykytilanteessa kasvanut enemmän kuin BKT.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Tilanne kokonaisvaltaisten tavoitteiden osalta näyttää hyvältä, eikä edellytä mitään 
välittömiä toimenpiteitä, tavoitteet näyttävät toteutuvan. 

Jätelautakunta seuraa tavoitteiden toteutumista vuosittain. 

Päätös          Hyväksyttiin.

10.03.2020Vaasan seudun jätelautakunta
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät

7, 8, 9, 10

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla:
Pykälät

HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Vaasan seudun jätelautakunta
PL 3, Raastuvankatu 33A, 
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi
Pykälät

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan.

PÖYTÄKIRJA
Vaasan seudun jätelautakunta
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankintayksikön 
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain 80-83 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.

Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika kunnallis- ja hallintovalituksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisu: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitus markkinaoikeuteen: Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut 
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus 
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                                      Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite                                                        Pykälät

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan.

PÖYTÄKIRJA
Vaasan seudun jätelautakunta
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