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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kyjäte § 6
Hallintosäännön 139 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on
todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä.

Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 7 21.03.2018
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Pöytäkirjan tarkastajat

Kyjäte § 7
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teppo Sainio ja Anni Villikka.

____________
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Kymen jätelautakunta § 8 21.03.2018

pj. ptk. tark. ptk. tark.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan sekä lautakuntien toimintakertomus vuodelta 2017

2757/02.02.01/2018

Kyjäte § 8
Kunnan tilinpäätöstä, sen rakennetta ja sisältöä ohjaavat kuntalain sään-
nök set (113 – 115 §) ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleis oh jeet.
Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu raa-
van maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas ta jien
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se val tuus ton
käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Talousarvion toteutumisvertailussa tarkastellaan valtuuston ta lous ar vios sa
asettamien tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden to teu tu mis ta.
Vuoden 2017 talousarviossa käyttötalousosan sitovuustasona oli kun kin
toimialan toimintakate.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kaupungin toiminnan tu-
lok ses ta ja taloudellisesta asemasta.

Kymen jätelautakunnan menot, n. 234 000 euroa, olivat talousarviossa esi-
tet tyä pienemmät. Toteutumisaste oli 96 %. Tulot, n. 234 000 euroa, oli vat
talousarviossa esitettyä pienemmät. Toteutumisaste oli 95 %.

Liitteenä olevassa tilinpäätösasiakirjassa ovat mukana toimialan tason ker-
to mus sekä lautakuntien kertomukset. Kymen jätelautakunnan osuus on
sivulla 12.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut – toimialan valtuustotason ja lau ta kun ta-ta-
son talousarvion toteutumisvertailu vuodelta 2017 on

liitteenä nro 1.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy osaltaan Kymen jätelautakunnan alai sen
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimialan toteutumisvertailu merkitään
tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 1 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan sekä lautakuntien
toimintakertomus vuodelta 2017
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Kymen jätelautakunta § 9 21.03.2018
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Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen talousarvion 2018 käyttösuunnitelma

2452/02.02.00/2018

Kyjäte § 9
Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 hyväksynyt vuoden 2018 ta lous ar vion
ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman. Kaupunginhallitus on
18.12.2017 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2018.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt toimialojen toi min nal li set
tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso valtuuston näh den
on toimialan toimintakate. Käyttösuunnitelmissa jaetaan toi mi alo jen ja
palveluketjujen tavoitteet sekä toimintakatteet palvelutasolle. Käyt tö suun ni-
tel man hyväksyy toimielin, joka on tulosvastuussa ta voit tei den
toteutumisesta sekä tilivelvollinen tehtävän taloudesta.

Tekniikka- ja ympäristöpalveluissa on yksi palveluketju elinympäristön ke-
hit tä mi nen, joka koostuu kuudesta palvelusta ja yhteisistä hal lin to pal ve luis-
ta. Palveluita ovat kaupunkisuunnittelu, maaomaisuus ja paik ka tie to,
kiinteistöpalvelut, yhdyskuntatekniikka sisältäen Kymen Jä te lau ta kun nan,
rakennusvalvonta ja ympäristöpalvelut.

Kymen jätelautakunnan talousarvio on osa Kouvolan kaupungin Tek niik ka-
ja ympäristöpalvelujen talousarviota. Kymen jätelautakunnan ta lous ar vio-
esi tys käsiteltiin jätelautakunnan kokouksessa 19.10.2017 § 44.

Kymen jätelautakunnan vuoden 2018 toimintamenoiksi on arvioitu yh teen-
sä 251 000 euroa, tuotot 252 000 euroa ja toimintakate 1000 eu roa. Suurin
osa jätelautakunnan menoista muodostuu hen ki lös tö me nois ta 172 000
euroa, palveluiden ostot muodostavat toiseksi suu rim man kuluerän 72 000
euroa. Muut toimintakulut ovat noin 7000 euroa.

Kymen jätelautakunnan toiminnan kustannukset katetaan jä te lau ta kun ta-
mak suil la. Maksu määräytyy kunnittain prosentteina suhteessa kun nan
väkilukuun. Vuoden 2018 talousarvion raamina on käytetty to teu tu nei ta
tuloja / menoja.

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma vuodelle 2018, Kymen jä te lau ta-
kun nan osuus käyttösuunnitelmasta sivuilla 10-11 on

liitteenä nro 2.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta hyväksyy vuoden 2018 talousarvion käyt tö suun ni tel-
man omalta osaltaan liitteen mukaisena.
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Kymen jätelautakunta § 9 21.03.2018
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Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Liitteet 2 Talousarvion käyttösuunnitelma 2018
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Kymen jätelautakunta § 10 21.03.2018
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Nuorisovaltuuston edustus Kymen jätelautakunnassa

417/00.00.01/2017

Kyjäte § 10
Kymen jätelautakunta on yhdeksän kunnan yhteislautakunta joka huo
lehtii jätelain mukaisista viranomaistehtävistä.
Kymen jätelautakunta toimii vastuukuntaperiaatteella Kouvolan kau pun gin
lautakuntana.

Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan 24.8.2017 § 30, että nuo ri so-
val tuus to valitsee keskuudestaan edustajan ja hänelle varaedustajan. Nuo-
ri so val tuus ton edustaja voi osallistua Kymen jätelautakunnan ko kouk siin
läsnäolo- ja puheoikeudella lautakunnan käsitellessä julkisia asioi ta.

Nuorisovaltuusto on päättänyt 8.2.2018 § 4 että sen edustaja Kymen jä te-
lau ta kun nas sa on Anni Kurittu. Varaedustaja on Heini Mäkelä.

Kymen jätelautakunta päätti 19.10.2017 § 41, että nuorisovaltuuston edus-
ta jien tukihenkilönä toimii Matti Lindholm.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta merkitsee tiedoksi nuorisovaltuuston edustajien
vaihtumisen lautakunnan kokouksissa. Nuorisovaltuuston edustaja voi
osallistua Kymen jätelautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella
lautakunnan käsitellessä julkisia asioita.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________
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Kymen jätelautakunta § 11 21.03.2018
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Ilmoitusasiat

2312/14.06.02/2018

Kyjäte § 11 1. Saapuneet kirjeet

 Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön lausunto
Itä-Suomen hal lin to-oi keu del le kiinteistön jätehuollon
järjestämisestä ja tyh jen nys vä lis tä tehdystä valituksesta

          Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää 19.3.2018 mennessä Kymen jä te-
huol to pää li köl tä lausuntoa Antti Bengtsin tekemästä va li tuk sesta
(asian diaarinumero 00353/18/5142), valitus koskee jä te huol to pääl li-
kön 23.1.2018 tekemää päätöstä (§ 83) kiinteistön jä te huol lon jär jes-
tä mi ses tä ja tyhjennysvälistä. 

          Lausuntopyyntö ja lausunto kokonaisuudessaan ovat

oheismateriaaleissa.

2. Viranhaltijapäätökset kunnittain

Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jä te-
huol lon järjestämis- ja kohtuullistamispäätöksistä ajalla 1.1.-9.3.2018 on
esitetty

 oheismateriaaleissa.

Päätökset ovat lautakunnan jäsenten nähtävillä jätelautakunnan ko kouk-
ses sa.

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

____________

Oheismateriaali Itä-Suomen hallinto-oikeus lausuntopyyntö ja lausunto
Viranhaltijapäätökset kunnittain 1.1.-9.3.2018

85595
Leimasin
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Kymen jätelautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan  §:t 6, 7, 8, 9, 10 ja 11.

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muu-
tos ta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.








