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Kymen jätelautakunta 24.02.2022 § 7 

      

Valmistelija: Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 1.1.2022 29 §:n mukaan toimielin 
voi siirtää sille tässä säännössä määrättyä toimivaltaa edelleen 
alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on 
edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. 

Hallintosäännön 23 §:ssä määrätään lautakuntien yleisistä tehtävistä ja 
toimivallasta ja 28 §:ssä jätelautakunnan tehtävistä ja toimivallasta. 

Toiminnan joustavan sujuvuuden takaamiseksi lautakunnan tulisi siirtää 
toimivaltaansa edelleen lautakunnan alaiselle henkilökunnalle. 

Jätelain 23 §:n 3 momentin mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen voi 
edelleen siirtää tehtävien hoidon alaiselleen viranhaltijalle kuntalaissa 
säädetyllä tavalla. Viranhaltijaan sovelletaan tällöin mitä näitä tehtäviä 
muutoin hoitavasta viranomaisesta ja muutoksenhausta viranomaisen 
päätöksiin säädetään. 

Jätelain mukaan jätelautakunnan tehtäviin kuuluviin jätehuollon 
viranomaistehtäviin sisältyy myös jätemaksujen kohtuullistamiseen, 
maksuunpanoon ja niitä koskevien muistutusten käsittelyyn (jätelaki 81 
ja 82 §) liittyvien päätösten tekeminen. 

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten 1.1.2020 45 §:n mukaan 
yksittäistapauksissa voidaan erityisestä syystä poiketa siitä, mitä 
jätehuoltomääräyksissä on sanottu. Poikkeamiset voivat koskea mm. 
sallittuja tyhjennysvälejä, jätemaksun kohtuullistamista yms. käytännön 
asioita. 

Kymen jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toimivaltaa 
jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen ja jätemaksujen maksuunpanoon 
ja niitä koskevien muistutusten käsittelyn osalta sekä 
jätehuoltomääräysten 11 §:n mukaisten hakemusten käsittelyn osalta 
jätelautakunnan jätehuoltopäällikölle 30.9.2021 § 36. Jätelautakunta on 
päättänyt jätehuoltomääräyksistä poikkeamisen ja jätemaksujen 
kohtuullistamisen periaatteista 30.9.2021 § 35. 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeamiset ja jätemaksujen 
kohtuullistamiseen, maksuunpanoon ja niitä koskevien muistutusten 
käsittelyyn liittyvien päätösten tekeminen on tarkoituksenmukaista 
niiden suuren määrän takia tehdä viranhaltijatyönä. 



Lisäksi jätehuoltomääräysten 11 §:n mukaisista hakemuksista tehtävät 
päätökset on sujuva hoitaa viranhaltijatyönä. 11 § koskee liittymistä 
lukollisiin jätteiden yhteiskeräyspisteisiin, mikäli kiinteistölle ei johda 
jäteautolla kuljettavaa tietä, esim. saarimökit tai huono/kapea tie, jolla 
jäteauto ei pääse kulkemaan. 

Muutoksenhaku edellä mainituista päätöksistä tehdään 
hallintovalituksena (jätelaki 138 §) hallinto-oikeuteen. 

Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, 
katja.kangas(at)kouvola.fi 

Jätehuoltopäällikön ehdotus: 

Kymen jätelautakunta päättää siirtää jätehuoltomääräyksistä 
poikkeamisen sekä jätemaksujen kohtuullistamiseen ja maksuunpanoon 
ja niitä koskevien muistutusten käsittelyyn liittyvien päätösten sekä 
jätehuoltomääräysten 11 §:n mukaisten päätösten tekemisen 
jätehuoltopäällikön tehtäväksi viranhaltijapäätöksinä. 

Kymen jätelautakunnan päätös: 

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

__________ 


