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Vaasan kaupunki – Vasa stad

 

Tiedotusasiat 8.10.2019, Jätelautakunta

Vaasan seudun jätelautakunta 8.10.2019 15

Viranhaltijapäätökset
 
Jätehuoltopäällikkö on hyväksynyt seuraavat päätökset 306/2019-326/2019 16.8-
4.10.9.2019 välisenä aikana, yhteensä 21 viranhaltijapäätöstä. Päätökset ovat nähtävillä 
jätelautakunnan toimistossa. 

Muuta

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 961, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

15 §

08.10.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/470/02.02.02/2019

Vaasan seudun jätelautakunnan talouden seurantaselvitys 31.8.2019 ja 
tulosennuste 31.12.2019 sekä riskien, tavoitteiden ja 
henkilöstösuunnitelman raportointi

Vaasan seudun jätelautakunta 28.5.2019 9
Vaasan seudun jätelautakunta 8.10.2019 16

------------------------------------------------
Vaasan seudun jätelautakunta 8.10.2019

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

Liitteet Jätelautakunnan talouden ennuste 31.12.2019 (Exreport)
Jätelautakunnan investointien ennuste 31.12.2019 (Exreport)
Jätelautakunta, lautakuntaan nähden sitovien tavoitteiden ja henkilöstösuunnitelman 
toteutuma 31.8.2019
Jätelautakunnan riskienhallintatoimenpiteiden seuranta 31.8.2019 (Opiferus), 
Extranetissa

Kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden (kh 19.11.2018) mukaisesti talouden 
tilinpäätöksen toteumaennuste, investointien toteumaseuranta ja henkilöstöseuranta 
laaditaan huhti-, elo- ja syyskuun lopun tilanteista. Vaasan kaupungin sisäisen 
valvonnan ohjeiden mukaisesti myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
suunnitelmista tehdään väliraportointi. Riskienhallinnan toimenpiteet raportoidaan 
ajantasaisen tilanteen mukaisena

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

Yhteisen jätehuoltoporttaalin hankintaan lautakunnalle on investointeihin varattu 
määrärahaa 19.000 €. Hankinta on siirretty ensi vuodelle.

Kaupungin strategisista tavoitteista johdettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen ja 
henkilöstösuunnitelman toteutuminen 31.8.2019 ilmenevät liitteestä.

Lautakunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan suunnitelmien väliraportti on 
laadittu 31.8.2019 tilanteesta.

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

Jätelautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan ja tilinpäätösennusteet elokuun 
lopun tilanteessa ja toimittaa päätöksen tiedoksi talous- ja omistajaohjaukseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.
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08.10.2019Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/839/02.05.00/2019

Jätemaksujen vahvistaminen 1.1.2020 alkaen

Vaasan seudun jätelautakunta 8.10.2019 17

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Liite Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2019 alkaen 

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä jätemaksu, jolla katetaan sille tehtävän 
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Kuntien yhteinen 
jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy hoitaa toiminta-alueen jätehuollon palvelutehtävät. 
Stormossen Oy Ab:n hallitus on kokouksessaan 3.10.2019 esittänyt muutamia 
muutoksia jätetaksaan. Liitteenä ehdotus jätetaksaksi. 

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunta päättää asettaa jätetaksan nähtäville. Jätelautakunta antaa asukkaille, 
kunnille sekä muille mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiassa. 

Asia on nähtävillä Vaasan kaupungin internetsivuilla 14.10.2019–14.11.2019 välisenä 
aikana. 

Lausunnot on palautettava viimeistään 14.11.2019 klo 16.00 osoitteeseen Vaasan 
kaupunki PL 3, 65101 VAASA tai sähköpostitse: keskuskirjaamo(at)vaasa.fi. Asia 
voidaan ratkaista vaikka lausuntoja ei jätetä. 

Päätös Hyväksyttiin. Lisättiin Stormossenin jätehinnasto 1.1.2020.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän kohdalta heti kokouksessa. 

ROBERT GRÖNBLOM TUIJA SEPPÄLÄ 
Robert Grönblom Tuija Seppälä
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

MARIA BACKMAN BEATA TAIJALA
Maria Backman Beata Taijala 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/840/14.06.00/2019

Vaasan seudun jätehuoltomääräysten uudistaminen vuodesta 2020 alkaen

Vaasan seudun jätelautakunta 8.10.2019 18

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

Liitteet EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano-työryhmän mietintö 16.9.2019
Jätteenkeräyksen laajennuksen vaihtoehdot 

EU:n jätedirektiivi (2018/851) edellyttää mm., että kierrätys lisääntyy jäsenmaissa. 
Jäsenmaiden tulee kahden vuoden kuluessa EU:n jätedirektiivin hyväksymisestä 
uudistaa oman jätelainsäädäntönsä. Jätelainsäädännön uudistus tulee siten toteuttaa 
Suomessa 5.7.2020 mennessä. 

Uuden jätelakiehdotuksen odotetaan olevan valmis marraskuussa 2019. EU:n 
jätedirektiiviä Suomessa toteuttanut työryhmä julkaisi raportin loppupäätelmistään 
16.9.2019. Raportissa kerrotaan tulevista muutoksista liittyen esim. kotitalouksien 
biojätekeräykseen, muovikeräykseen sekä mahdollisesti myös jätteenkuljetukseen. 

Keskustelu toiminta-alueen kiinteistöjen jätteenkeräyksen laajentamisesta aloitettiin jo 
Vaasan seudun jätepoliittisen ohjelman 2018-2023 käsittelyn ja hyväksymisen 
yhteydessä. Vuonna 2018 laadittiin toimintasuunnitelma laajennuksen 
suunnittelemiseksi. Vuonna 2019 jätelautakunta on mm. asiakaskyselyn avulla 
kartoittanut kuntalaisten lajittelutapoja sekä toiveita tulevaisuutta ajatellen. 
Jätelautakunta on myös tutkinut muilla paikkakunnilla sovellettavia vaihtoehtoja sekä 
ottanut osaa monen lajittelukokeilun tuloksiin. Näin on tehty eri vaihtoehtojen 
kartoittamiseksi jätteenkeräyksen lisääntyessä Vaasan seudulla. Eri vaihtoehdot on 
lueteltu liitteessä, Jätteenkeräyksen laajennuksen vaihtoehdot. 

Koska vielä on epäselvää mitä muutoksia jätelainsäädännön uudistaminen tuo 
mukanaan, niin tässä asiassa ei tule vielä tehdä mitään päätöksiä. Jätelautakunnan tulee 
nyt käydä läpi ja tarvittaessa päivittää eri vaihtoehdot. Asiakirjaa käytetään myöhemmin
jatkokeskustelujen lähtökohtana. Vaihtoehdoista tulee vielä keskustella eri 
yhteistoimintaosapuolien kanssa (esim. kuljetusyhtiöt, Stormossen, 
tuottajaorganisaatiot) ennen kuin päätetään millä vaihtoehdolla mennään eteenpäin. 
Aikataulu sekä uusien jätehuoltomääräysten lopullinen muotoilu ovat sidoksissa 
jätelainsäädännön tuleviin muutoksiin. 

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

Keskustelu liitteessä olevista vaihtoehdoista: Jätteenkeräyksen laajennuksen 
vaihtoehdot. 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

18 §
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Kokouspäivämäärä
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Vaasan kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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

valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät

15, 16, 17, 18

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

Nro 4/2019 Sivu 5



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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