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Vaasan kaupunki – Vasa stad

 

Tiedotusasiat 1.6.2020, Jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunta 1.6.2020 14

Jätelautakunnan toiminta koronakriisin aikana
- Palvelupisteemme on toistaiseksi suljettu. Palvelemme asiakkaita sähköpostitse ja 

puhelimitse.  

Kehotuskirje on lähetetty niille kiinteistöille, jotka eivät ole tyhjentäneet lietekaivonsa 
vuoden 2019 aikana.  

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

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi myös, että lietteenkuljetusyritys Öb Storlunds Transport on 
lopettanut toimintansa ja uusi lietteenkuljetusyritys Kuljetus J Viitala Oy on aloittanut 
alalla.

14 §
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Dno VAASA/91/00.01.02/2020

Vaasan seudun jätelautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
1.6.2020

Vaasan seudun jätelautakunta 1.6.2020 15

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.

15 §
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Dno VAASA/437/02.02.02/2020

Vaasan seudun jätelautakunnan talouden seuranta 30.4.2020 ja tulosennuste
31.12.2020

Vaasan seudun jätelautakunta 1.6.2020 16

Talousasiantuntija Tarja Kumpula, puh. 040 619 4915, tarja.kumpula(at)vaasa.fi

Liite Vaasan seudun jätelautakunnan talouden ennuste 31.12.2020 (Exreport)

Kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talouden toteutumaennusteet 
(tilinpäätösennuste) laaditaan huhti-, elo- ja lokakuun lopun tilanteista. Investointien, 
riskien, henkilöstöseurannan ja tavoitteiden toteutumaseuranta laaditaan elokuun lopun 
tilanteesta. Vaasan seudun jätelautakunnan talouden toteutumaennuste 31.12.2020 on 
laadittu huhtikuun lopun tilanteesta.

Ennusteen mukaan menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Jätelautakunnan 
kulut katetaan Ab Stormossen Oy:n laskuttamilla ekomaksuilla, jotka tilitetään 
sopimuksen mukaisesti Vaasan kaupungin tilille ja täsmäytys tehdään tilinpäätöksen 
yhteydessä.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 004 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan ja tilinpäätösennusteen huhtikuun 
lopun tilanteessa ja toimittaa päätöksen tiedoksi talous ja strategialle.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

16 §
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Dno VAASA/478/00.04.00/2020

Jätelainsäädäntöä koskeva muutosehdotus

Vaasan seudun jätelautakunta 1.6.2020 17

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 961, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Liitteet Lausuntopohja jätelakiin ja eräisiin muihin lakeihin tehdyistä muutosehdotuksista
Jätelain uudistuksella vauhtia kiertotalouteen, Ministeri Mikkonen 13.5.2020

Ympäristöministeriön 28.4.2020 julkaisema Suomen jätelainsäädännön muutosehdotus. 
Osa esitetyistä muutoksista ovat välttämättömiä EU:n jätelainsäädäntöpaketin 
toteuttamiseksi, mutta osa muutoksista johtuu kansallisista tarpeista. Lakimuutoksien 
tavoitteena on kiertotalouden vahvistaminen, jätehierarkian noudattamisen tehostaminen
(etusijajärjestys) sekä lisätä materiaalin resurssitehokasta käyttöä sekä kierrätystä. 

Jätelaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa säädetään uudelleenkäytön ja 
erilliskeräyksen uusista tavoitteista ja velvoitteista. Tavoitteena on, että 55 
painoprosenttia yhdyskuntajätteestä menee uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen 
viimeistään vuonna 2025, 60 painoprosenttia viimeistään vuonna 2031 ja 65 
painoprosenttia viimeistään vuonna 2035.

Kuntien kannalta keskeisemmät muutosehdotukset ovat: 

1. Erikseen kerättävien jätejakeiden minimivaatimukset lisätään jäteasetukseen. 

- Biojäte ja pakkausjäte kerätään taajaman jokaisesta kiinteistöstä, jossa on viisi tai 
useampi huoneisto viimeistään 2 vuotta lain voimaantulosta.

- Biojäte kerätään kaikista taajama-alueiden kiinteistöistä viimeistään 3 vuotta lain 
voimaantulosta. Biojätteen kompostointi korvaa erilliskeräyksen. 

2. Siirtyminen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kahden vuoden sisällä koskee 
biojätettä ja pakkausjätettä ja poltettavaa jätettä viiden vuoden sisällä lain 
voimaantulosta. Lietteen osalta ehdotetaan edelleen, että kunnat saavat valita 
kuljetusjärjestelmän. 

Lakiin kirjataan myös miten kuntien tulee menetellä jätteenkuljetusten 
kilpailuttamisessa niin että sekä pienillä että keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus 
osallistua tarjouskilpailuun. Jätteenkuljetusten kilpailuttamisessa vuoropuhelua tulee 
käydä alueen markkinoilla toimivien kanssa. 

Ympäristöministeriön lakimuutoksista järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 13.5.2020 
ympäristö- ja ilmastonministerin Krista Mikkosen kertoman mukaan siirtymistä kunnan
järjestämiin jätteiden kuljetuksiin esitetään seuraavat syyt (liite 2):   
- Jätevirtojen hallinta ja kierrätyksen systemaattinen kehittäminen. Siirtyminen 

kunnan järjestämään jätteiden kuljetukseen tarkoittaa, että kaikki suunnittelu- ja 
ohjauskeinot ovat kuntien käytettävissä mitä tulee keräyksen järjestämistapoihin, 
lajittelun ohjaavaan hinnoitteluun ja jätteiden seurantaan. Myös raportointitiedot 
olisivat helposti saatavissa.

- Siirtyminen kunnan järjestämiin kuljetuksiin mahdollistaa kuntien ja 
tuottajaorganisaatioiden välisen yhteistyön järkevän toteuttamisen.  

17 §
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

- Tämä selkeyttää toimintakenttää. Kuljetusjärjestelmän valintaa koskevat riidat 
oikeusprosesseineen vievät paljon resursseja.

Lisäksi ministeri toteaa, että erilliskeräyksen uudet vaatimukset tulevat luomaan 
runsaasti uusia työtilaisuuksia yrityksille.     

3. Pakkausjätteen keräyksen järjestäminen tapahtuu tuottajaorganisaatioiden ja kuntien 
yhteistoimintana siten, että tuottajaorganisaatiot maksavat 80 % pakkausjätteen 
käsittelyn kokonaiskustannuksista.  

Asian valmistelija toteaa, että annetut jätelainsäädännön muutosehdotukset ovat 
oikeansuuntaisia. EU:n julkaiseman jätelainsäädäntöpaketin julkistamisen jälkeen 
vuonna 2018 oli odotettavissa, että erilliskeräyksen vaatimukset tulee tiukentumaan 
Suomessa.  EU:n uudelleenkäytölle asettamat tavoitteet ovat suuret ja niiden 
toteuttaminen vaatii myös suuria muutoksia. Kuntien näkökulmasta on erittäin 
myönteistä, että esitetyt muutokset vahvistavat kuntien asemaa yhdyskuntajätteen 
keräyksen ja käsittelyn koordinaattoreina. Muutokset luovat myös kunnille paremmat 
mahdollisuudet kehittää jätehuoltoa niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. 
Jätehuoltoviranomaisten osalta voidaan todeta, että meillä on mahdollisuus toteuttaa 
tulevat muutokset esitettyjen aikarajojen puitteessa.

Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmään esitetyt muutokset, eli siirtyminen kunnan 
järjestämiin jätteiden kuljetuksiin on hyvä jätehuollon ja jätteiden kuljetuksia ajatellen, 
koska kokonaisvastuu säilyy kunnissa. Todettakoon, että vaihtoehto, jossa molempien 
jätteenkuljetusjärjestelmien valintamahdollisuudet halutaan säilyttää ei ole 
suositeltavaa. 

Molempien jätteenkuljetusjärjestelmien säilyttäminen vaatii ympäristöministeriön 
mukaan jätehuollon vastuujaon täydellistä uudistamista Suomessa. Tämä uudistus 
tarkoittaisi ympäristöministeriön mukaan, että pakkausjätteen keräys 
kokonaisuudessaan siirtyisi tuottajille. Kuntien vastuulla jäisi ainoastaan poltettavan 
jätteen ja biojätteen keräys. Tämä tarkoittaisi, että jätehuollon vastuu jakautuisi edelleen
ja myötävaikuttaisi luultavasti siihen, että kuntalaisten jätehuoltokustannukset 
lisääntyisivät. Esitetyssä mallissa, jossa kunnat ja tuottajat toimisivat yhdessä, tulisi 
tuottajien kunnille maksamat kustannuskorvaukset laskea kuntalaisten hyväksi 
läpinäkyvällä tavalla alennettujen jätehuoltokustannuksien muodossa. 

Jos vastuu pakkausjätteen keräyksestä siirtyy tuottajille tämä tarkoittaa myös, että 
kunnilla ei ole enää mahdollisuutta ohjata pakkausjätteen keräystä ts. näitä jakeita ei 
silloin enää huomioida jätehuoltomääräyksissä. Jätehuollon vastuujaon uudistaminen ei 
myöskään ympäristöministeriön mukaan näyttäisi olevan toteuttavissa tai suotuisaa. 
Jätehuoltolainsäädännön muutoksia valmistelleen työryhmän mielestäkään ei ole syytä 
uudistaa vastuunjakoa. 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lainsäädäntömuutoksista ja lausunnot tulee jättää
viimeistään 2.6.2020. Lausunnot annetaan liitteen 1 mukaisesti. Lausuntopohja 
jätelakiin ja erinäisiin muihin lakeihin tehdyistä muutoksista. Ympäristöministeriön 
tiedotustilaisuudessa lakimuutoksista (liite 2) 13.5.2020 ympäristö- ja ilmastoministeri 
Krista Mikkosen ilmoitti, että tavoitteena on, että hallituksen esitys on valmis 
syyskuussa ja  lakimuutokset astuvat voimaan vuoden 2021 alussa.

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 961,camilla.enell-ost(at)vaasa.fi
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Vaasan seudun jätelautakunta esittää seuraavan lausunnon koskien lukuja 1, 2, 5, 6 ja 7: 

Vaasan seudun jätelautakunta tukee esitettyjä muutoksia.

Jätelautakunnan esitetään antavan seuraavan lausunnon jätelain voimaantuloa sekä 
siirtymämääräyksistä ja ympäristösuojeluasetuksesta:

Vaasan seudun jätelautakunta tukee esitettyjä muutoksia ja toteaa, että Vaasan seudun 
jätelautakunnalla on omalta osaltaan mahdollisuus toteuttaa tulevat muutokset 
esitettyjen aikataulujen puitteessa. 

Päätös Ove Bergman ehdotti, että jätelautakunta antaa seuraavan lausunnon 
ympäristöministeriölle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jätelautakunta on kehittänyt alueen jätehuoltoa johdonmukaisesti. Siihen kuuluvat mm. 
jätepoliittinen strategia ja päätökset alueen jätteenkuljetuksista. Molemmat ovat 
keskeisiä kysymyksiä ehdotuksessa uudeksi jätelaiksi. Valmistelijan esitys lausunnoksi 
ei ole linjassa lautakunnan päätösten kanssa jätteiden kuljetusjärjestelmän osalta. Tästä 
syystä ehdotetaan seuraavaa korvaavaa lausuntoa:

Päätösehdotus: 
Vaasan seudun jätelautakunta kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ehdotuksesta 
uudeksi jätelaiksi. Lautakunta on jo vuosien ajan tehnyt määrätietoista työtä Vaasan 
seudun jätehuollon kehittämiseksi niin, että se vastaisi ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin 
liittyviin vaatimuksiin, toimivan yhteiskunnan tarpeisiin sekä kansallisen lainsäädännön 
ja EU-direktiivien vaatimuksiin. Tästä syystä uuteen jätelakiin on kohdistunut suuria 
odotuksia. Tätä taustaa vasten lautakunta haluaa esittää seuraavat kannanotot.

1. Lautakunta toteaa että ehdotukset eri jätejakeiden (poltettava jäte, biojäte, paperi, 
kartonki, lasi, metalli, muovi, tekstiilit) erilliskeräyksestä vastaavat pitkälti niitä 
tavoitteita, jotka lautakunta on vahvistanut omassa vuoteen 2023 voimassa olevassa 
strategiassaan. Tästä syystä lautakunta katsoo, että tämä osa ehdotuksesta on askel 
oikeaan suuntaan ja että lakiehdotus voi toimia hyvänä pohjana saavuttaa 
kansallisesti ja ja EU:n tasolla määritellyt tavoitteet jätteiden kierrätykselle ja 
kiertotaloudelle.

2. Pakkausmateriaalien tuottajavastuun osalta lautakunta ei näe mitään etua siinä, että 
keräysvastuu siirrettäisiin kunnille. Keräysvastuu sekä vastuu mainittujen jakeiden 
keräämisestä ja uusiokäytöstä aiheutuvista kustannuksista tulee jatkossakin olla 
kokonaisuudessaan tuottajayhteisöillä. Keräysvastuu tulee olla materiaalia tuottavilla 
yrityksillä, eikä sitä tule siirtää kunnille edes osittain. 

3. Vaasan seudun jätelautakunta vaatii, että myös uudessa jätelaissa säilytetään 
mahdollisuus sellaiseen kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmään, jossa kiinteistönhaltija 
itse vastaa sopimuksen tekemisestä jätteenkuljetuksista vastaavan kuljetusyrityksen 
kanssa vähintään samassa laajuudessa kuin nykyisessä jätelaissa. Vaasan seudun 
jätelautakunta perustaa kannanottonsa seuraaviin tosiseikkoihin:
- Jätteen haltijalla on jätelain 20. §:n mukaan velvollisuus huolehtia siitä, että jäte 

käsitellään asianmukaisella tavalla. Jätteen haltija myös vastaa jätteensä 
käsittelystä aiheutuvista kuluista. Tähän velvollisuuteen tulee kohtuullisuuden 
nimissä kuulua oikeus valita jätteenkuljetusyritys, joka jätteen haltijan 
näkökulmasta hoitaa palvelun kustannustehokkaimmin ja laadukkaimmin.

01.06.2020Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä
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- Vaasan seudun jätelautakunnan alueen asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä (yli 90 
%) nykyiseen järjestelmään (Ramboll 2018).

- Asukkaat ovat selvityksen yhteydessä osoittaneet haluavansa ja osaavansa 
kilpailuttaa kuljetukset pitkälti itse saadakseen hyvää palvelua (14 % 5 vuoden 
sisällä Rambollin vuoden 2018 selvityksen mukaan).

- Laaja selvitys jätteenkuljetusten kustannuksista Vaasan seudulla (Ramboll 2018) 
osoitti, etteivät kuljetuskustannukset poikkea merkittävästi maan keskiarvosta.

- Liittymisaste kiinteistöittäiseen kuljetusjärjestelmään Vaasan seudulla on korkea 
(yli 93 %). 

- Vaasan seudun jätehuolto on jo pitkään ollut kehityksen kärjessä, kiitos 
kunnallisten panostusten Stormossenin jätehuoltoyhtiöön ja Westenergyn 
polttolaitokseen, joka huolehtii viiden eri jätehuoltoyhtiön alueelta kerättävästä 
poltettavasta jätteestä. 

- Kaikki seudun kiinteän jätteen kuljetuksia hoitavat yritykset ovat ELY-keskuksen 
hyväksymiä ja hoitaneet toiminnan hyvin yhteistyössä lautakunnan kanssa 
jätehuoltoa kehittääkseen.

- Kuljetuksia hoitavat yritykset ovat tärkeitä työnantajia seudulla ja keskeinen osa 
alueellista taloutta. On ilmeistä, että kunnallinen jätteenkuljetusten kilpailutus 
pudottaisi monet pienemmät yritykset pois pelistä ja johtaisi alueellisen 
yritystominnan köyhtymiseen.

- Lautakunta on toimintansa aikana kehittänyt toimivan rekisterin, josta selviää 
jätehuoltotoiminnan kattavuus, kuljetusyritysten säännöllinen raportointi ja 
mahdollisuudet toimenpiteisiin, mikäli havaitaan poikkeamia esim. alueellisista 
jätesäännöistä. Rekisteri toimii moitteettomasti ja hyvässä yhteistyössä sekä 
kuljetusyritysten että Stormossenin jätehuoltoyhtiön kanssa. Valvonnan osalta 
kiinteän jätteen kuljetusten kunnallistamisesta ja kilpailuttamisesta ei olisi 
saavutettavissa mitään hyötyjä.

- Eduskunta on voimassaolevan jätelain käsittelyssä selvästi painottanut kuntien 
oikeutta valita kahden jätteenkuljetusjärjestelmän välillä. Uudessa laissa ei ole 
mitään syytä rajoittaa kuntien valintaoikeutta tai mahdollisuutta siirtyä 
monopolisoituun kunnalliseen järjestelmään.

- EU-direktiivissä 2018/851 ei aseteta mitään vaatimuksia kuljetusjärjestelmän 
kunnallistamiselle. Direktiivin kohdassa 7 todetaan seuraavaa: ”Tässä 
direktiivissä vahvistetut säännöt mahdollistavat sekä jätehuoltojärjestelmät, joissa
päävastuu yhdyskuntajätteen keräyksestä on kunnilla, että järjestelmät, joissa 
tällaiset palvelut hankitaan yksityisiltä toimijoilta, tai muunlaisen vastuunjaon 
julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Tällaisten järjestelmien valinta tai 
päätös niiden vaihtamisesta tai vaihtamatta jättämisestä on edelleen 
jäsenvaltioiden vastuulla.”

 
Yllä mainitut asiat huomioiden Vaasan seudun jätelautakunta toteaa, että ne 
ympäristöministeriön 13.5.2020 päivätyn esityksen kolme pääargumenttia, joilla 
perustellaan luopumista kahdesta mahdollisesta kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä, 
eivät ole relevantteja Vaasan seudulla saadut kokemukset huomioiden. Ei ole mitään 
syytä luopua hyvin toimivasta järjestelmästä, jossa kiinteistönhaltijalla on oikeus valita 
haluamansa jätteenkuljetusyritys.

4. Lietekuljetusten osalta lautakunta toteaa, ettei lakiehdotus ole riittävässä määrin 
huomioinut EU:n kannanottoa direktiivissä 2018/851: ”Yhdyskuntajätteeseen ei 
sisälly tuotantoteollisuudesta, maataloudesta, metsätaloudesta, kalastuksesta, 
sakokaivoista sekä viemäriverkosta ja viemäriveden käsittelystä peräisin oleva jäte, 
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mukaan lukien puhdistamoliete, romuajoneuvot tai rakennus- ja purkujäte.” 
Direktiivi tarjoaa mahdollisuuden vähentää lietteen käsittelyyn liittyvää byrokratiaa. 
Lautakunta katsoo, että tämä tulisi huomioida paremmin lainsäädäännössä. 

01.06.2020Vaasan 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

14-17

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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Vaasan kaupunki

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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