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Pöytäkirja: Kymen jätelautakunta 08.04.2021
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Osallistujat
Läsnä

Muu

Nimi
Lindholm Matti
Sainio Teppo
Harju Jari
Kormu Jouni
Ruoppa Pekka
Seppälä Alpo
Villikka Anni

Tehtävä
puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Nimi
Aikio Jenni

Tehtävä
kaupunginhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
esittelijä
asiantuntija

Lisätiedot

Sihvola Ronja
Rautiainen Leena
Soini Arja

Ahtiainen Anne

Poissa

Forsström Eeva

asiantuntija, kaupungininsinööri
sihteeri, hallintosihteeri

Nimi
Kalliola Marketta
Lantta Sari
Littman Hannele
Mettälä Petri
Seppänen Tuomas
Silvala Sorella
Tylli Hannu
Peurasuo Ville

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
tekninen johtaja
lakimies

Poissa kokouksesta §
15 käsittelyn ajan klo
14.03-14.20
asia 4
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Pöytäkirjan tarkastus
Matti Lindholm
puheenjohtaja
Eeva Forsström
sihteeri
Jari Harju
pöytäkirjan tarkastaja
Jouni Kormu
pöytäkirjan tarkastaja
§ 15 tarkastettiin kokouksessa 8.4.2021
Pöytäkirja on tarkastettu 13.4.2021
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirja on nähtävänä
§ 15 on nähtävillä yleisessä tietoverkossa Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 9.4.2021 lähtien.
Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa, Kouvolan kaupungin
verkkosivuilla 14.4.2021 lähtien.
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kyjäte 08.04.2021 § 12
Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja
toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Kuntalain (410/2015) 103 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
Kymen jätelautakunnan päätös:
Läsnäolotarkastuksen tultua suoritetuksi Kymen jätelautakunta totesi
kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kyjäte 08.04.2021 § 13
Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaisesti toimielimen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.
Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 150 §:ssä todetaan, että pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n
mukaisesti salassapitosäännökset huomioiden.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Jari Harjun ja Marketta Kalliolan.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Kymen jätelautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Harjun ja Jouni
Kormun.
____________
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Kymen Jätelautakunnan kuukausikatsaus 1.1. – 28.2.2021
4527/02.02.02/2021

Kyjäte 08.04.2021 § 14

Valmistelija: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p.020 615 8143, leena.rautiainen(at) kouvola.fi .
Kymen Jätelautakunnan alaisuuteen kuuluu palveluna alueellinen jätehuolto. Lautakunta hoitaa yhdeksän kunnan (Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti) jätehuollon
lakisääteiset viranomaistehtävät.
Lautakunnan talousarvion toteutuma 1-2/2021:
Milj. euroa

TA 2021

Tot. 1-2

Tot-%

TPE

Toimintatulot

-0,3

0,0

0

-0,3

Toimintamenot

0,3

0,03

13,4

0,3

Toimintakate

0

0,03

13,4

0

Kymen Jätelautakunnan kuukausikatsaus 1-2/2021 on oheismateriaalina.
Lisätietoja: Jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen p.020 615 8143,
leena.rautiainen(at)kouvola.fi tai controller Pia Rusanen, p. 020 615
4817 pia.rusanen(at)kouvola.fi
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen Jätelautakunta päättää merkitä kuukausikatsauksen 1-2.2021
tiedoksi.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Kymen jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________

Oheismateriaali
Kuukausikatsaus 1-2 2021 Kymen Jätelautakunta_Kyjäte08042021
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Jätehuoltopäällikön valinta
3814/01.01.01.01/2021

Kyjäte 08.04.2021 § 15

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615
8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön virka vapautuu 1.5.2021 alkaen. Jätehuoltopäällikölle kuuluvat alueellinen jätehuolto -palveluyksikön päällikön ja esimiehen tehtävät, Kymen jätelautakunnalle kuuluvat jätehuollon viranomaistehtävät, ml. jätelautakunnan tälle viralle delegoimat tehtävät ja Kymen
jätelautakunnan esittelijän tehtävät. Alueellinen jätehuolto -palveluyksikköön kuuluu päällikön lisäksi kaksi työntekijää ja hallintosihteeri.
Jätehuoltopäällikön tehtäviin kuuluu lisäksi pelkästään kunnalle kuuluvia
tehtäviä, mm. vastata kunnan lakisääteisestä velvollisuudesta huolehtia
lakkautetuista kaatopaikoista.
Jätehuoltopäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto, alan tuntemus ja riittävä
johtamistaito. Hakuilmoitukseen oli myös kirjattu, että tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, useista
tietolähteistä saatavan tiedon seurantaa ja niiden käytettävyyden arviointia, ongelmanratkaisukykyjä ja paineensietokykyä sekä ymmärrystä
kunnallisesta päätöksenteosta.
Kymen jätelautakunta päätti 18.2.2021 § 9 viran haettavaksi julistamisesta ja nimesi samalla kaupungininsinöörin ja jätehuoltopäällikön työryhmänä valmistelemaan valintaa.
Jätehuoltopäällikön virka (virkanumero 10056) oli haettavana ajalla
19.2. - 10.3.2021. (Kuntarekryn työavain KVL-30-4-21)
Virkaan saapui määräaikaan mennessä 15 hakemusta, joista kaikki eivät täyttäneet viran kelpoisuusvaatimuksia.
Valintaa valmisteleva työryhmä päätti kutsua haastatteluun viisi hakijaa.
Yhteenveto viran hakijoista on liitteenä.
Haastattelut tehtiin 17.-29.3.2021 välisenä aikana. Haastattelijoina toimivat kaupungininsinööri ja jätehuoltopäällikkö.
Koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella valintaa valmisteleva työryhmä esittää, että jätehuoltopäällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri Katja Kangas. Katja
Kankaan katsotaan täyttävän parhaiten viran kelpoisuusvaatimukset ja
muut hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet.
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Hallintosäännön 42 § mukaan koeajan käytöstä päättää se, joka valitsee viranhaltijan. Hakuilmoituksessa (ja Kymen jätelautakunnan
18.2.2021 § 9 asiaselostuksessa) on todettu, että virassa noudatetaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 2 luvun 7 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava
henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot.
Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava ehdollisena. Tämä
seikka todettiin myös hakuilmoituksessa. Katja Kangas on tällä hetkellä
Kouvolan kaupungin vakituisessa palveluksessa, jonka johdosta esitetään, ettei virkasuhteessa edellytetä terveydentilaa koskevaa selvitystä.
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 41 §:n (Henkilöstövalinnat) mukaan alkupalkasta päättää valinnan tekevä viranomainen. Jätehuoltopäällikön palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Katja Kankaan tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 4201,47 euroa kuukaudessa ja henkilökohtaiseksi lisäksi 100 euroa kuukaudesta (yleiskorotus 1.4.2021 alkaen on otettu huomioon). Toimivaltainen viranomainen päättää erikseen ammattialalisästä. Lisäksi esitetään myönnettäväksi matkapuhelinetu.
Kouvolan kaupungin hallintosäännön 157 §:n (Asiakirjojen allekirjoittaminen ja todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen) mukaan muiden (kuin valtuuston, kaupunginhallituksen ja kh:n jaoston) toimielimien
päättämissä asioissa tehtävät sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja
muut asiakirjat allekirjoittaa sekä todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaa toimialallaan toimialajohtaja, toimielimen esittelijä ja muut toimielimen määräämät viranhaltijat tai toimihenkilöt kukin yksin. Kymen jätelautakunnalle esitetään, että kaupungininsinööri määrätään allekirjoittamaan jätehuoltopäällikön virkamääräys. Kaupungininsinööri on jätehuoltopäällikön esimies ja yhdyskuntatekniikka -palvelun johtaja.
Katja Kangas on ilmoittanut voivansa aloittaa jätehuoltopäällikön virassa
1.5.2021 alkaen.
Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574,
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää valita Katja Kankaan jätehuoltopäällikön
virkasuhteeseen (virkanumero 10056) 1.5.2021 alkaen.
Virkasuhteen alkaessa viran sijoituspaikkana on Tekniikka- ja ympäristötalo.
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Kymen jätelautakunta päättää, että virkasuhteessa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa.
Kymen jätelautakunta päättää, ettei virkasuhteessa edellytetä terveydentilaa koskevaa selvitystä.
Katja Kankaan tehtäväkohtainen palkka on 4201,47 euroa kuukaudessa, hinnoittelutunnus on 5010 1011, vaativuustaso II. Henkilökohtainen lisä on 100 euroa/kk. Lisäksi myönnetään matkapuhelinetu.
Palvelusaikaan perustuvan lisän vahvistaa toimivaltainen viranomainen.
Kymen jätelautakunta määrää kaupungininsinöörin allekirjoittamaan uuden jätehuoltopäällikön virkamääräyksen.
Kymen jätelautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
kokouksessa ja se on nähtävässä yleisessä tietoverkossa 9.4.2021 lukien.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Arja Soini poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 14.0314.20.
____________

Liitteet
Jätehuoltopäällikkö_hakijayhteenveto_Kyjäte08042021
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Lausunto- ja asiakirjat Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Kymen jätelautakunnan päätöstä Pyhtään kunnan jätteenkuljetusjärjestelmä 26.11.2020 § 41
2319/14.06.00/2020

Kyjäte 08.04.2021 § 16

Valmistelija: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi
Kymen jätelautakunta valtuutti jätehuoltopäällikön Leena Rautiaisen lautakunnan esittelijänä allekirjoittamaan virkamiesvetoisesti laaditun lausunnon hallinto-oikeudelle.
Lausunnon ja asiakirjat valmistelivat jätehuoltopäällikkö ja kaupungin
lakimies Ville Peurasuo.
Lausunto pyydettiin toimittamaan viimeistään 3.3.2021.
Lausunto lähetettiin Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kirjallisena postin
kuljettavaksi sekä sähköisesti 1.3.2021.
Lausunto kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen, p. 02061 58143, leena.rautiainen(at)kouvola.fi
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Kymen jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________

Oheismateriaali
Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Pyhtään jätteenkuljetusjärjestelmä_Kyjäte08042021 verkkojulkaistava

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Kymen jätelautakunta

08.04.2021

2/2021

11 (14)

Ajankohtaiset infoasiat
Kyjäte 08.04.2021 § 17
Taulukko Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön tyhjennysväli-, jätehuollon järjestämis- ja jätemaksun kohtuullistamispäätöksistä ajalla
9.2-29.3.2021 on esitetty oheismateriaaleissa.
Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Kymen jätelautakunta merkitsi asian tiedoksi.
____________

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätökset kunnittain 9.2.-29.3.2021_Kyjäte08042021
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Muutoksenhakukielto
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 15

Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)
Kymen jätelautakunta
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

•

kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kymen jätelautakunnan toimistoon
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä
tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kymen jätelautakunta.
Postiosoite:

PL 32, 45701 Kuusankoski

Käyntiosoite:

Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Sähköpostiosoite:

kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Puhelinnumero:

020 615 8143
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Kymen jätelautakunnan toimiston aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•

päätös, johon haetaan oikaisua

•

se, millaista oikaisua vaaditaan

•

millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kymen
jätelautakunnan toimistosta.
Postiosoite:

PL 32, 45701 Kuusankoski

Käyntiosoite:

Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Sähköpostiosoite:

kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Puhelinnumero:

020 615 9363

Kirjaamon aukioloaika

ma-pe klo 9.00-15.00.

