
Käyttösuunnitelma 2021 

Kymen Jätelautakunta 

Asuminen ja ympäristö 

Toiminnan kuvaus 

Kymen jätelautakunnan toiminta-alueella on yhdeksän kuntaa. Kouvolan kaupunki toimii Kymen 
jätelautakunnan vastuukuntana. Jätelautakunta huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon 
järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä kuten jätehuoltomääräysten ja 
jätetaksojen hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset 
jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset. Toiminnassa varmistetaan asioiden käsittelyn asiantuntemus ja 
pyritään asiakaslähtöisyyteen. Jätelautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Jätelautakunnan päätöksenteolla asetetaan raamit 
toimivalle ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalle jätehuollolle. Seurannalla varmistetaan, 
että asuinkiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt ovat kattavasti mukana järjestetyn 
jätteenkuljetuksen piirissä. 
 

Oleelliset muutokset toiminnassa 

Jätehuollon viranomaispalveluissa toimintaympäristömuutoksia aiheuttaa jätelakiin suunnitellut muutokset 

liittyen kunnan tehtäviin ja vastuisiin jätehuollossa. Tulevien muutosten laajuus on vielä osaksi epävarmaa, 

joten niihin on varauduttava. Lakimuutoksia seurataan ja sen mukaan toiminnallisia tavoitteita suunnataan 

uudelleen muutosten myötä esimerkiksi jätehuoltomääräykset vaativat päivittämistä vastaamaan 

lakimuutosten vaatimuksia. 

Jätehuollon palvelutasoon tehdään päivitys. Kymen jätelautakunta hyväksyi jätehuollon palvelutason 

vuoteen 2020 asti. Palvelutaso valmisteltiin yhteistyössä kuntien kanssa. Jätehuollon palvelutasossa on 

määritelty kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalvelujen vähimmäistaso koko Kymen jätelautakunnan 

toimialueella. Kukin jätelautakunnan alueen yhdeksästä kunnasta on voinut tehdä omassa jätehuollossaan 

vähimmäistasoa korkeamman. Suurimman osan palveluista toteuttaa kuntien jäteyhtiö, Kymenlaakson Jäte 

Oy. Osasta palveluita huolehtivat kunnat. 

Jätelautakunta jatkaa yhteistyöpalavereita eri sidosryhmien kanssa sekä tekee kuntavierailuita toiminta-

alueen kuntiin. Yhteistyöllä informoimaan sidosryhmiä uudesta jätehuollon viranomaisesta tämän 

toiminnasta sekä roolista ja tehtävien jaosta eri toimijoiden välillä lisäksi sovitaan yhteisistä 

toimintatavoista. Yhteistyöllä luodaan mm. säännösten tulkintaan ja palvelujentuottamiseen yhtenäisyyttä 

ja tehokkuutta, jotta asiakkaita voidaan palvella mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti koko toiminta-

alueella. Yhteistyössä huomioidaan erityisesti sopijakunnat, kuntien päättäjät - ja viranhaltijat sekä 

ympäristönsuojeluviranomaiset sekä jäteyhtiö. 

Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet 2021 

Toiminnallisena tavoitteena on seurata FCG:n kyselyn avulla sisäisen toiminnan kehittämistä. Kysely 

suoritetaan kahden vuoden välein, joten seuraava kysely tehdään v.2022 

  



Talous (1.000 eur) 

Kymen Jätelautakunta 1000 € TA 2021 KS 2021

Toimintatuotot 

Myyntituotot  252 252

Toimintatuotot  252 252

Toimintakulut 

Henkilöstökulut  -184 -184

Palkat ja palkkiot  -154 -154

Henkilösivukulut  -31 -31

Palvelujen ostot  -51 -51

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -2 -2

Muut toimintakulut  -15 -15

Toimintakulut  -252 -252

Toimintakate  0 0

Poistot ja arvonalentumiset  0 0  

 

Henkilöstöresurssit 

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina TA 2021 KS 2021

Kymen Jätelautakunta 3,0 3,0  

*Lisäksi yksi henkilö sisältyy hallinnon henkilöstömäärään, mutta palkan maksaa Kymen Jätelautakunta. 


