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Dno VAASA/1380/14.06.00/2014 

 

 Vaasan hallinto-oikeuden päätös jätekuljetusjärjestelmää koskevassa asias-

sa 
 

Vaasan seudun jätelautakunta 18.12.2014  38 1380/2014 

Vaasan seudun jätelautakunta 19.05.2015  20 1380/2014 

Vaasan seudun jätelautakunta 24.11.2015  35 1380/2014 

Vaasan seudun jätelautakunta 13.9.2016  28 1380/2014 

Vaasan seudun jätelautakunta 7.3.2017  8 1380/2014 

Vaasan seudun jätelautakunta 12.12.2017  24 

Vaasan seudun jätelautakunta 20.2.2018  9 

Vaasan seudun jätelautakunta 11.9.2018  17 

Vaasan seudun jätelautakunta 22.1.2019  4 

Vaasan seudun jätelautakunta 21.4.2020  13 

 

------------------------------------------------- 

Vaasan seudun jätelautakunta 21.4.2020 

 

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

Teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund, puh. 06 325 4013, sebastian.ronnlund(at)vaasa.fi 

 

Oheismateriaali (ainoastaan Extranetissä, sisältää henkilötietoja) 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.3.2020 No 20/0099/2 Dno 01339/18/2299 

 

Vaasan hallinto-oikeus on oheismateriaalina olevalla päätöksellään 27.3.2020 No 

20/0099/2 Dno 01339/18/2299 kumonnut Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen 

11.9.2018 § 17 jätelain 37 § mukaisen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen 

soveltamisesta jäsenkuntien kiinteään jätteeseen ja palauttanut asian Vaasan seudun jä-

telautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi sillä perusteella, että päätöstä tehtäessä on ta-

pahtunut menettelyvirhe; Kun Vaasan seudun jätelautakunta Rambollin selvityksen 

21.8.2018 perusteella on päättänyt eri kuljetusjärjestelmästä kuin oli esitetty kuulutusai-

kana nähtävillä olleessa FCG:n selvityksessä 5.11.2015, alueiden asukkaille ja muille, 

joiden oloihin jätteenkuljetusta koskevalla päätöksellä on huomattava vaikutus, olisi 

tässä tilanteessa tullut jätelain 38 §:n mukaisesti varata vaikuttamismahdollisuus myös 

päätöksenteon keskeiseksi perusteeksi otetusta uudesta  selvityksestä tai selvityksen 

johdosta tehdyistä uusista päätelmistä. Tältä osin Vaasan hallinto-oikeus on perustanut 

ratkaisunsa varsin identtiseen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökseen 

KHO:2019:171, annettu 31.12.2019. 

 

Näin ollen Vaasan hallinto-oikeus ei ole tarvinnut päätöksensä perusteluissa ottaa kan-

taa selvitysten varsinaiseen riittävyyteen tai selvitysten johdosta tehtyihin päätelmiin. 

Sen sijaan perusteluissa on kyllä todettu, etteivät Vaasan seudun jätelautakunnan pu-

heenjohtaja tai muut jäsenet ole olleet esteellisiä hallintolain 28 §:n 1 momentin perus-

teella, ja ettei Vaasan seudun jätelautakunnan menettely myöskään ole ollut hallintolain 

6 §:n tarkoitussidonnaisuusperiaatteen vastaista. 

 

Vaasan seudun jätelautakunnan ratkaisu olla kuuluttamatta Rambollin selvitystä ennen 

päätöstään on ollut linjassa Kuntaliiton lakimiehen 29.3.2018 asiassa antamaan juridi-

seen neuvontaan, jonka mukaan kuntalain ja hallintolain säännökset vuorovaikutusmah-

dollisuuksien varaamisesta eivät edellytä selvitysten vaan lähinnä asiasta yleisesti kuu-
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luttamista. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista on johdettavissa, ettei uut-

ta selvitystä olisikaan tarvittu kuuluttaa, jos Vaasan seudun jätelautakunta olisi päättänyt 

kuljetusjärjestelmästä kuin oli esitetty kuulutusaikana nähtävillä olleessa FCG:n selvi-

tyksessä. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hal-

linto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Määräaika vali-

tusluvan hakemiseen päättyy 4.5.2020. Valitusluvan myöntämisen perusteet (oikeuden-

käynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §) ilmenevät päätöksen muutoksenhakuoh-

jeesta. Ei kuitenkaan ole odotettavissa, että korkein hallinto-oikeus myöntäisi Vaasan 

seudun jätelautakunnalle valitusluvan, kun sama asia on jo ratkaistu korkeimman hallin-

to-oikeuden vuosikirjapäätöksellä. Tuleva uusi jätelaki saattaa johtaa muutoksiin kulje-

tusjärjestelmää koskevaan oikeustilaan. 

 

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

 

Vaasan seudun jätelautakunta päättää tyytyä Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen 

27.3.2020 No 20/0099/2 Dno 01339/18/2299 ja olla hakematta siihen muutosta kor-

keimmalta hallinto-oikeudelta. 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti Michael Lutherin esittämällä ja lautakunnan kannattamalla 

lisäyksellä, että jätelautakunta päättää asettaa asian kaiken selvitysaineiston nähtäville. 

 

 


