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Perustietoa

Kuntalaisten oma jätehuoltoyhtiö
Vestia Oy on 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö Siika-, 
Pyhä-, Kala- ja Lestijokilaaksossa. Järjestämme kuntien puo-
lesta kotitalouksien hyöty- ja vaarallisten jätteiden jätehuol-
lon, jätteiden kuljetuksen, hyödyntämisen ja käsittelyn sekä 
jäteneuvonnan.

Hyvä tulos jaetaan kuntalaisille
Emme tavoittele kaupallista voittoa, emmekä jaa omistajil-
lemme osinkoa. Mahdollinen hyvä tulos jaetaan kaikille asi-
akkaillemme; yhtenäisinä ja edullisina hintoina sekä tehok-
kaina ja laadukkaina palveluina.

Kalajoki

Alavieska

Merijärvi

Pyhäjoki

Oulainen

Ylivieska

Kannus

Sievi

Toholampi

Nivala

Haapavesi

Haapajärvi

Kärsämäki

Siikalatva

Pyhäntä

Pyhäjärvi

Vestia toimii paremman ympäristön puolesta

Vestia Oy:n omistajakunnat

Vestian arvot
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Yhtiön organisaatio

• Laadukkaat palvelut
• Kustannustehokkaat toiminnot 
• Ympäristönsuojelun kehittäminen
• Samanarvoisuus
• Toimintavarmat kuljetukset
• Pitkäkestoiset yhteistyösuhteet

Avainlukuja

1999  perustamisvuosi

16  omistajakuntaa

21  työntekijää

94 903  asukasta toimialueella

YHTIÖKOKOUS
• korkein päätösvalta

• hallituksen valinta

• edustaja joka omistajakunnasta

• kokoontumisia vähintään 1 x vuosi

HALLITUS
• toimitusjohtajan valinta
• strategian määrittely
• jäsenmäärä 9 henkilöä 
• toimikausi 3 vuotta
• kokoontumisia noin 10 x vuosi

TOIMITUSJOHTAJA
• hallituksen valitsema

• strategian täytäntöönpano

• operatiivinen johtaminen

JOHTORYHMÄ (KONSERNI)
• palvelupäällikkö

• kehityspäällikkö

• talouspäällikkö

• tuotantopäällikkö

OPERATIIVINEN HENKILÖKUNTA
• asiakaspalvelu

• logistiikka, kenttä- ja ympäristötoiminnot 

• kirjanpito ja taloushallinto

• neuvonta ja viestintä

• viestintä- ja henkilöstöpäällikkö

• yrityspalvelupäällikkö



Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli työntäyteinen ja muutok-
sia täynnä. Vuoden 2018 syksyllä laa-
dittu strategia antoi selkeät askelmerkit 
siitä, mikä on suunta, mutta moni asia 
konkretisoitui vasta matkan varrella. 
Ajoittain mietitytti, miten Vestian joukko 
pystyy suoriutumaan perustehtäväs-
tään, kun samalla toteutetaan mittavia 
muutoksia yhtiön toiminnassa ja ra-
kenteessa. Jälkeenpäin katsottuna ko-
konaisuudesta selvittiin liehuvin lipuin, 
josta on kiittäminen sitoutunutta ja asi-
antuntevaa henkilöstöä.

Henkilöstöön kohdistuikin yksi vuo-
den suurimmista muutoksista. Yhtiön 
eläköitymiset konkretisoituivat, kun liki 
neljännes henkilöstöstä siirtyi viettä-
mään eläkepäiviä. Ovi kävi myös toi-
seen suuntaan, kun poislähteneiden 
tilalle ja uusiin toimiin rekrytoitiin uusia 
tekijöitä. 

Uusista rekrytoinneista erityisesti 
viestintä pääsi heti tositoimiin johtuen 
yhtiön juhlavuodesta. Yrityksen ulkois-
ta viestintää kehitettiin ja uudistettiin 
samalla, kun tehtiin 20-vuotishistoriik-

kia ja työstettiin kahta isoa juhlavuo-
den tapahtumaa. Toukokuussa suurel-
le yleisölle järjestetyssä Jätteiden yö 
-tapahtumassa kävi yli 500 vierailijaa 
ja elokuun lopulla juhlittiin lähes 200 
kutsuvieraan kera Ympäristöministeriön 
kansliapäällikön toimiessa juhlapuhuja-
na.

Vuosi ei ollut kuitenkaan vain hen-
kilöstömuutoksia ja juhlintaa. Yhtiön 
perustehtävään kuuluvien hyötyjä-
teasemien kehittäminen palveluiden 
saatavuuden parantamiseksi oli yksi 
tärkeimpiä toiminnan kehityskohteita. 
Useita vaihtoehtoja puntaroimalla pää-
dyttiin etävalvottuun toimintatapaan. 
Tämä tarkoitti valvomotilan rakenta-
mista ja loppusyksystä jätekeskuksen 
maisema muuttuikin palvelurakennus-
työmaan myötä.

Kaiken edellä mainitun lisäksi mat-
kaan mahtui lainsäädännön aiheutta-
mia käänteitä. Hankintalain ja jätelain 
muutosten myötä päädyttiin tilantee-
seen, että eriyttäisimme lainsäädän-
nöllä rajoitetun yritysliiketoiminnan 

tytäryhtiöön. Suunnitelmaa työstettiin 
ahkerasti liiketoimintasiirron toteutta-
miseksi ennen vuoden vaihdetta. Ve-
rottajan puoltavan lausunnon ja omis-
tajakuntien tiedotustilaisuuden jälkeen 
suunnitelma laitettiin täytäntöön jou-
lukuun alussa. Elinkeinoelämälle tarjo-
amamme palvelut siirrettiin Vestia Yri-
tyspalvelut Oy:lle, joka jatkossa tuottaisi 
toimialueen yrityksille jätehuoltopalve-
luita. Tytäryhtiöön siirtyi liiketoiminnan 
osana myös koneita, kalustoa ja tarvit-
tava henkilökunta. 

Muutos lienee paras sana kuvaa-
maan Vestian vuotta 2019. Tilanne ei 
tule hetkeen muuttumaan, koska teke-
mistä riittää kuljettaessa kohti kaikkia 
Vestian alueen kuntalaisia hyödyttä-
vää jätehuollon järjestelmää. Onneksi 
meillä on kaikki onnistumisen avaimet; 
hyvässä kunnossa oleva yhtiö ja sen ta-
kana osaava ja aikaansaava henkilöstö.

Olavi Soinio
toimitusjohtaja

Uutta kohti
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Vuoden 2019 tunnusluvut
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Koottua tietoa

23 000
jätekeskusasiointia

25 922
kävijää hyötyjäteasemilla

30 091
keräyspistettä

75
neuvontatilaisuutta

21 890
asiakasyhteydenottoa

Jätehuollon vuosikustannukset 2019

Jäteastian tyhjennys + perusmaksu (€)

Jätteenkäsittelymaksut (€/t)

Omakotitalon perusmaksu (€)

175
poltettavaa jätettä 

49 560
jätettä yhteensä (t)

95 %
hyödynnettäviä jätteitä

15,4 milj.
taseen loppusumma €

10,7 milj.
liikevaihto €

Materiaalivirrat

Talouslukuja

11
biojätettä

Erilliskerätyt jätteet (kg/asukas)

3
vaarallista jätettä

-1,7 % +22 %

+0 %

Kokonaisjätemäärä

-34 %

62,9 %
omavaraisuusaste*

-4 % +26 %

+4 % -0,5 %

-42 %

+6,2 %

+12 %

+5 %

21
työntekijää

+5 %

*Luvut pyöristetty lähimpään tasalukuun.

113
liikevaihto/asukas €

+7 %

13,1 %
nettotulos*

-30 %

*Nettotulos on yrityksen varsinaisen toiminnan tulos.
*Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta.

*Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

*Hinnat ilmoitettu arvonlisäverottomina.

*Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

2 023,38 €

651,53 €
152,78 €

6 628,56 €

1 073,28 €

257,32 €

9 506,71 €

2 962,06 €

512,32 €

0,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

9 000,00 €

10 000,00 €

kerrostalo (40
huoneistoa)

rivitalo (8 huoneistoa) omakotitalo

koko Suomen halvin Vestia Oy koko Suomen kallein

76 €
74 €

48 €

0 €

100 €
83 €

96 €

18 €

259 €

144 €
125 €

61 €

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

poltettava jäte energiajäte biojäte puutarhajäte

Koko Suomen halvin Vestia Oy koko Suomen kallein

18,65 €

33,48 €

45,00 €

0,00 €

5,00 €

10,00 €

15,00 €

20,00 €

25,00 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

Koko Suomen halvin Vestia Oy Koko Suomen kallein
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Juhlavuoden tapahtumia

Kalajoen uusi hyötyjäteasema avattiin
 Meinalan teollisuusalueelle.

TAMMIKUU TAMMIKUU

TAMMIKUU

Toukokuussa juhlittiin toimitusjohtaja Antero 
Isokosken ja kehityspäällikkö Jorma Seppälän 

eläkkeelle lähtöä.

TOUKOKUUTOUKOKUU

Hyötyjäteasemien aukioloaikoja lisättiin 
kolmella paikkakunnalla.

Juhlavuosi puki niin autot kuin muunkin 
materiaalin juhlavuosilogolla.

HELMIKUU

Helmikuussa valmistunut uusi kalustohalli 
sai nimen ”Loistohalli”.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Paavo Hankonen.
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Juhlavuoden tapahtumia

KESÄKUUKESÄKUU

KESÄKUU

20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettiin ilmainen koko perheen yleisötapahtuma Jätteiden yö. Tapahtumaan 
järjestettiin kyyditykset kaikista 16 kunnasta, ja lisäksi esiintyjät ja palvelut hankittiin toimialueelta. Illan suosituim-
maksi ohjelmanumeroksi muodostuivat non-stopina järjestetyt jätekeskuskierrokset ja ylivieskalaislähtöinen tu-
bettaja Zone VD:n Meet&Greet. Tapahtumaan osallistui yli 500 kävijää.

Jätteiden yössä juhlittiin synttäreitä kuntalaisten kanssa

Verkkosivut ja graafinen ilme uusittiin. Lisäksi 
vanha slogan vaihtui uuteen.

Palveluautomaatteja pilotoitiin Haapavedellä 
ja Ylivieskassa.

Jätekeskuksen opaskierroksille 
osallistui reilut 270 henkilöä.

Tubettaja Zone VD:n Meet&Greet 
oli yksi Jätteiden yön suosituim-

mista ohjelmanumeroista.

NOORA ja bändi viihdyttivät 
kävijöitä illan aikana usean 

soittosetin  verran.

Vieraille tarjottiin lämmintä keitto-
ruokaa sekä syntymäpäiväkakkua.

Lapsille oli tarjolla monenlaista 
ajanvietettä mm. karuselli- ja 

traktorirata-ajelua.

Moni lapsi kävi nauttimassa myös 
poniajelusta tai -ratsastuksesta.
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Juhlavuoden tapahtumia

ELOKUU

Juhlavuoden toista päätapahtumaa vietettiin reilun 130 henkilön kanssa kulttuurikeskus Akustiikassa. Juh-
lapuhuja oli ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja lisäksi tervehdyksen toi Suomen Kier-
tovoima ry:n puheenjohtaja Riku Eksymä. Tilaisuudessa julkistettiin Anssi Orrenmaan kirjoittama historiikki 
Kaatopaikoista kiertotalouteen – Vestia jätehuollon kehittäjänä 1999 – 2019, joka annettiin juhlijoille kotiin 
viemisiksi paikallisen maitorieskan ja hunajan kera.  

Juhlavuosi huipentui kutsuvierasjuhliin 

Juhlia vietettiin kumppanien, 
tuttavien ja yhteistyötahojen 

kanssa.

Juhlien musiikista vastasivat 
soittajat Annastiina, Ellinoora 

ja Kristina Leskinen.

Ympäristöministeriön kanslia-
päällikkö Hannele Pokka piti 

juhlapuheen.

Tervehdyksen juhliin toi myös 
Suomen Kiertovoima ry:n 

puheenjohtaja Riku Eksymä.

Viihdyttäjänä ja tilaisuuden 
juontajana toimi stand up 
-koomikko Matti Patronen.

Tietokirjailija Anssi Orrenmaa 
esitteli juhlassa julkaistun 

yrityksen historiikin.



Juhlavuoden tapahtumia     9

Juhlavuoden tapahtumia

SYYSKUU LOKAKUU

MARRASKUU

Toimialueen yrityksille kokonaisvaltaisia jätehuoltopalveluita tarjoava Vestia Yrityspalvelut Oy aloitti 
toimintansa. Asiakkaille palveluiden siirtyminen tytäryhtiölle oli muutoksena vähäinen. 

JOULUKUU

Joulukuussa juhlittiin kuljetusvastaava 
Ari Kantolan ja kenttätyöntekijä Asko 

Vähäkankaan eläkkeelle lähtöä.

JOULUKUU

Palvelurakennuksen perustusten 
kaivuu aloitettiin. Tällä valmistaudutaan 

hyötyjäteasemien etävalvontaan.

Yhtiön omistajia tiedotettiin liiketoiminnan 
siirrosta ja tytäryhtiön tulevasta toiminnasta.

Syksyn ja kevään kierrätyspäiviä vietettiin 
Alavieskassa, Kestilässä, Merijärvellä ja 

Piippolassa.



Keräyspisteet

Keräyspisteverkostomme kattaa 30 091 pistettä. Kasvua 
edelliseen vuoteen on peräti 400 uutta pistettä. Suurin 
osa keräyspisteistä sijaitsee kotitalouskiinteistöillä. Jokai-
sen kiinteistön keräyspisteeltä kerätään poltettavaa jätet-
tä. Lisäksi kiinteistöillä voi olla omat keräysastiat biojät-
teelle, keräyskartongille, lasille, paperille ja pienmetallille. 

Hyötyjäteasemilla vilkasta
Toimialueemme 15 hyötyjäteasemalla vieraili viime vuon-
na kaikkiaan 25 922 asiakasta. Kävijämäärä kasvoi peräti 
26 prosentilla. Vilkkainta oli Nivalan, Oulaisten ja Haapa-
veden asemilla. 

Hyötyjäteasemat on tarkoitettu vastaanottopaikoiksi 
kotitalouksien satunnaisesti syntyville jätteille, esimerkik-
si sähkö- ja elektroniikka-, puutarha- ja remonttijätteille 
sekä vaarallisille jätteille. Urakoitsijamme hoitavat jättei-
den vastaanoton hyötyjäteasemilla. 

Uusi oma hyötyjäteasema ja lisää aukioloaikoja
Heti vuoden alussa tammikuussa avasimme Kalajoelle 
oman hyötyjäteaseman, joka aiemmin toimi Jätehuol-
to P. Pääkkösen aseman yhteydessä. Uudella Kalajoen 
asemalla sekä Nivalassa että Oulaisissa lisättiin myös au-
kiolopäiviä kahteen kertaan viikossa. Haapaveden hyöty-
jäteasema oli puolestaan mukana palveluautomaattiko-
keilussa.

Kierrätyspäivien kävijäennätys rikottiin jälleen
Paikkakunnilla, joissa ei ole hyötyjäteasemaa, järjestettiin 
keväällä ja syksyllä kierrätyspäivät. Menneenä vuonna 
kävijöitä oli reilut 2440 henkilöä. Määrä kasvoi 28 %. Kier-
rätyspäivien tarkoitus on aktivoida kotitalouksia tuomaan 
tarpeettomat tavarat, purku- ja vaaralliset jätteet kierrä-
tykseen.
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Keräyspisteiden määrä kasvoi 

Muutama ekopiste vähemmän
Omia ekopisteitä meillä on kaikkiaan 149. Lisäksi Suomen 
pakkauskierrätys Rinki Oy:llä on 54 ekopistettä. Vuoden 
aikana ekopisteitä vähennettiin neljällä vähäisen käytön 
vuoksi. Peruspisteellä kerätään paperia, pakkauslasia ja 
pienmetallia. Taajamissa on lisäksi säiliöt keräyskarton-
gille. Rinki Oy kerää osalla ekopisteitä myös pakkausmuovia. 
Lisäksi osalla ekopisteitä on UFF:n vaatekeräysastioita. 

Keräyspisteet lukuina

Hyötyjäteasemien kävijämäärä

Keräyspisteiden määrä

Ekopisteiltä kerätyt pakkausjätteet

Hyötyjäteasemien jätemäärät

Asiakkaiden arvio ekopisteistä
Asiakastyytyväisyyskysely 2019

Olen tyytyväinen ekopistepalveluihin

30 091
keräyspistettä

+4 %

25 922
asiakasta

+26 %

*Paperin keräys ei ole mukana, koska sen hyödyntämises-
tä vastaavat tuottajayhteisöt.

94 % 6 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä Täysin tai jokseenkin eri mieltä

328 t

195 t

577 t

177 t

371 t
Lasi

Metalli

Kartonki

Muovi

Vaatteet

1762 t
516 t

362 t

69 t 77 t

Hyödynnettävät jätteet

Käsiteltävät jätteet

Poltettava jäte

Kestopuu

Vaaralliset jätteet



Keräyspisteet

Uusia rakennuskohteita valmistui vuoden aikana useita. Pro-
jekteista valmistuivat biojätteen siirtokuormaushalli, puujäte-
kenttä ja kalustohalli. Uutena hankkeena aloitettiin lokakuus-
sa palvelurakennuksen rakentaminen. Tällä valmistaudutaan 
tulevaan hyötyjäteasemien etävalvontaan.

Vuoden aikana lajiteltavan jätteen ja pahvin materiaalin 
kiertoa tehostettiin välivarastointia vähentämällä. Lisäksi tie-
tosuojamateriaalille valmistui linjasto, joka mahdollistaa kil-

pailukykyisemmän arkistontuhoamisen. Paperijätteen osalta 
toiminta siirtyi täysin meidän hoidettavaksemme, mikä tar-
koitti keräilyn lisäksi vastaanoton, lajittelun ja varastoinnin 
aloittamista.

Jätekeskuksen lajittelupihalla ja Haapaveden hyötyjäte-
asemalla kerättiin asiakaskokemuksia itsepalvelulaitteesta. 
Itsepalvelulaitteiden avulla on tarkoitus lisätä hyötyjätease-
mien aukioloaikoja ns. miehittämättömänä aikana.

Jätekeskuksessa kehitettiin toimintoja
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Urakoitsijat

Vestia ei ylläpidä omaa jäteautokalustoa, jolloin jätteenkulje-
tuksissa tarvittava kuljetustoiminta kilpailutetaan yhden au-
ton kokoisina ajourakoina. Tällä tavalla pystytään tarjoamaan 
toimialueen kuljetusyrityksille logistisesti hyvin suunniteltuja 
urakkakokonaisuuksia. Jakamalla urakat yhden auton kokoi-
siksi osiksi mahdollistetaan myös täysin uusien toimijoiden 

tulo alalle, koska urakkaan valitut yrittäjät voivat tehdä tar-
vittavat kalustohankinnat ennen ajojen aloittamista. Sopivan 
kokoisilla osakokonaisuuksilla varmistetaan myös se, että 
kuljetukset eivät keskity vain isoille toimijoille. Paikalliset 
pk-yritykset ovatkin hyvin mukana meidän jätekuljetusura-
koissa.

Kilpailutuksessa mukana myös yhden auton yritykset 

Jätekuljetusten ja hyötyjäteasemien urakoitsijat vuonna 2019
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BIMU Oy
Koneurakointi

Ylivieskan jätekeskus

Jätehuolto Laine Oy
Poltettava jäte

Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi, Sievi

Biojätekuljetukset

Koko Vestian alue (10/2019 alkaen)

Ekopistekuljetukset

Koko Vestian alue (10/2019 alkaen)

Jätehuolto P. Pääkkönen Oy
Poltettava jäte

Alavieska, Kalajoki, Kannus, Oulainen, Merijärvi

Kiinteistöhuolto Janne Roiko-Jokela Ky
Poltettava jäte

Ylivieska (6/2019 alkaen)

Urbaser Oy
Poltettava jäte

Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Pyhäntä, Siikalatva,

Toholampi, Ylivieska (Ylivieska 5/2019 asti)

Biojätekuljetukset

Koko Vestian alue (9/2019 asti)

Ekopistekuljetukset

Koko Vestian alue (9/2019 asti)

Kalajoki

Alavieska

Merijärvi

Pyhäjoki

Oulainen

Ylivieska

Kannus

Sievi

Toholampi

Nivala

Haapavesi

Haapajärvi

Kärsämäki

Siikalatva

Pyhäntä

Pyhäjärvi



Asiakastyytyväisyys
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Vuoden 2019 loppupuolella toteutimme asiakkail-
lemme asiakastyytyväisyyskyselyn toimintamme 
arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Kysely toteutettiin 
sähköisesti ja siitä informoitiin sähköpostilla, verkko-
sivuilla ja somekanavissa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 
1051 henkilöä.

Kyselyssä kysyttiin jätteistä, niiden lajittelusta, 
jätehuollosta ja muista palveluistamme, tukitoimin-
noista sekä jätelautakunnasta. Vastausten perusteel-
la voidaan sanoa, että alueemme asukkaat kokevat 
toimintamme pääsääntöisesti hyvänä ja ammattitai-
toisena. Vastaukset myös osoittivat, että asiakkaam-
me lajittelevat ja kierrättävät jätteensä hyvin ja pitävät 
niistä eroon pääsemistä helppona. 

Ammattitaitoista asiakaspalvelua

Näin asiakkaamme vastasivat
Jätehuollon kolme tärkeintä asiaa

Arvioi asuinkiinteistösi jätehuoltoa

Väittämä: Olen tyytyväinen jätehuoltoon

Mitä seuraavista palveluista tiedät Vestian tarjoavan?

Pidätkö jätehuollon hintoja kohtuullisina?

1. Jäteastian sovitun mukainen tyhjennys
86% piti tätä erittäin tärkeänä.

2. Ekopisteiden riittävyys ja tyhjennys
75% piti tätä erittäin tärkeänä.

3. Jätteiden hyötykäyttö
67% piti tätä erittäin tärkeänä.

90 %

10 %

Kyllä

En

13 %

18 %

35 %

36 %

70 %

75 %

78 %

91 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Maatalousmuovin keräys

Noutopalvelut

Vuokralavapalvelut

Kierrätyspäivät

Jäteneuvonta

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Jätekeskuksen palvelut
(henkilöasiakkaat ja raskas kalusto)

Hyötyjäteasemapalvelut

98 %

2 %

Täysin tai jokseenkin
samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä



Asiakaspalvelu ja laskutus

Asiakkaiden kokemukset asiakaspalvelustamme ovat 
kyselyn perusteella erittäin hyvät ja kiitosta tuli ystä-
vällisyydestä ja ammattitaitoisuudesta. On hienoa, että 
pystymme välittämään ystävällisyyden myös verkossa, 
jonne asiakkaamme ovat enenevissä määrin siirtyneet. 

Edellisvuoteen verrattuna puheluiden määrä laski 
hieman, kun vastaavasti sähköpostin, verkkosivujen ja 
Facebookin kautta tulevien yhteydenottojen määrä kas-
voi.

Digitalisoitumisesta huolimatta kohtaamme asiakkai-
tamme edelleen myös henkilökohtaisesti kasvotusten. 
Toimistolla asioinnin lisäksi tapaamme asiakkaita hyöty-
jäteasemilla ja Ylivieskan lajittelupihalla sekä kahdeksan 
kertaa vuodessa kierrätyspäivillä. 

Ystävällistä palvelua - myös verkossa

Asiakaspalvelun lukuja

Paperilaskut pitivät pintansa
Laskutuksessa asiakkaiden internetin käytön kasvu ei ole 
näkynyt kuten asiakaspalvelussa. Laskuja lähti yhteensä 
noin 165 000, joista yksityisasiakkaille suurin osa (60%) 
meni edelleen paperilaskuna. Kyselymme kuitenkin 
osoitti, että paperislaskusta halutaan siirtyä pois. Yritys-
asiakkaille lähetettiin sitä vastoin sähköisiä laskuja viime 
vuotta enemmän. Kasvua oli 5 %. Suoramaksuja kaikista 
laskuista oli ainoastaan noin 1 %. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset osoittivat, 
että laskumme kaikissa muodoissaan ovat oikein ja, että 
ne ovat selkeitä ja ymmärrettäviä. Nämä asiat ovat meille 
tärkeitä ja pyrimme siihen, että asiakkaamme voivat olla 
laskutukseemme tyytyväisiä jatkossakin.

14     Asiakaspalvelu ja laskutus

Asiakaspalveluun tulleet asiakaskontaktit:

14 900
-6 %

Puhelut

6 992
+12 %

Oletko halukas siirtymään e-laskutukseen?
Asiakastyytyväisyyskysely 2019

Sähköpostit

Asiakaspalvelu on pystynyt auttamaan minua?
Asiakastyytyväisyyskysely 2019

95 %

3 % 2 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Täysin tai jokseenkin
samaa mieltä

Täysin tai jokseenkin
eri mieltä

Ei kokemusta

32 %

29 %

40 %

Kyllä

En

Minulla on e-laskutus
jo käytössä



Neuvonta ja viestintä

Jäteneuvonta on yksi toimintamme keskeisimmistä teh-
tävistä. Opastamme maksutta jätteiden lajittelussa ja 
kierrätyksessä sekä jätelakia että jätehuoltomääräyksiä 
koskevissa asioissa.  

Vuonna 2019 neuvontatilaisuuksien määrä laski ajan 
puutteen vuoksi edellisvuodesta yli 40 %, mutta silti ym-
päri toimialuettamme pidettiin 75 neuvontatilaisuutta 
yhdessä 4H-yhdistysten kanssa. Lisäksi osallistuimme 
Alavieskan markkinoille, Haapajärvellä järjestetyille las-
ten maatalousmessuille ja pidimme neljä isännöitsijäaa-
miaistapaamista. 

Koululaisille tarkoitetuilla kampanjoilla tavoitimme 
oppilaita enemmän kuin koskaan. Kampanjoissa oli mu-
kana lähes 450 koululaista. Vaarallisten jätteiden tietoi-
suutta lisäävä kampanja on suunnattu 9-luokkalaisille 
ja Kierrätyssankarit-kampanjassa 4-luokkalaiset tutus-
tuvat jätteiden lajitteluun ja lähialueen keräyspisteisiin. 
Olimme myös mukana Suomen Kiertovoima eli KIVO 
ry:n vaarallisen jätteen valtakunnallisessa kampanjassa. 
Kampanjan kohderyhmänä olivat 15-35-vuotiaat nuoret.

Neuvontaa vähemmän – kampanjat suosittuja

Neuvonnan lukuja
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Kuluneena vuonna viestintään panostettiin strategian 
mukaisesti aiempaa enemmän. Vuoden alussa viestin-
tään keskittyi yksi uusi henkilö ja loppuvuodesta toimin-
toa vahvistettiin vielä yhdellä uudella rekrytoinnilla. 

Näkyvimpiä muutoksia olivat uudistetut verkkosivut ja 
uusi graafinen ilme, Instagram-tilin käyttöönotto, suunni-
telmalliset ja säännölliset sosiaalisen median päivitykset 
sekä mediatiedotteiden läpimeno lehti- ja radiouutisina. 
Lisäksi juhlavuosi työllisti 20-vuotishistoriikin, Jätteiden Yö 
-tapahtuman ja kutsuvierasjuhlien osalta.

Viestintään lisää resursseja 

Viestinnän lukuja
Mediatiedotteet (kpl)

9
+12 %

Facebook-julkaisut (kpl)

151
+420 %

Instagram-julkaisut (kpl)

80

Verkkosivujen kävijät (hlö)

71 982

+12 %

Facebook-seuraajat (hlö)

368

+32 %

Instagram-seuraajat (hlö)

154

Kierrätyssankarit-kampanja +260 %

Vaarallinen jäte -kampanja +83 %

Neuvontatilaisuuksia yhteensä

75

299 oppilasta 17 luokasta 16 eri koulusta

150 oppilasta 9 luokasta 4 eri koulusta

Mitä kautta haluaisit saada tietoa jätehuoltoasioista?
Asiakastyytyväisyyskysely 2019

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Lajitteluoppaasta

Vuosikalenterista

Verkkosivuilta

Uusi! Uusi!



Ympäristövaikutukset
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Meille on tärkeää, että toimiemme vai-
kutukset alueemme ympäristölle olisi-
vat mahdollisimman vähäiset. Kehitys-
toimintamme ansiosta toimintamme 
ympäristövaikutukset ovat alle lakisää-
teisten rajojen, ja kaatopaikalle pääty-
vän jätteen määrä on hyvin pieni.

Edellisvuosien tapaan pystymme 
yhä ottamaan lämpöenergian- ja säh-
kön tarpeemme vanhalta kaatopaikalta 
saadusta kaasusta, joka kerätään omal-
le mikroturbiinilaitokselle.

Vuoden aikana järjestelmään kirjat-
tiin kaksi poikkeamatilannetta kaatopai-
kalle poikkeuksellisesti sijoitetuista jät-
teistä. Lisäksi ELY-keskus oli yhteydessä 
asbestijätteen pölyämistapauksesta.

Tekemämme selvitykset näistä tapa-
uksista hyväksyttiin ELY-keskuksella, 
eivätkä ne aiheuttaneet jatkotoimenpi-
teitä. Lisäksi omaan järjestelmäämme 
kirjattiin kaksi jätekeskuksessa tapah-
tunutta ajoneuvojen öljyvahinkoa. Va-
hingot siivottiin pois imeyttämällä öljy 
imeytysaineeseen.

Jätekeskuksen alueet siivotaan 
ja harjataan säännöllisesti, mutta silti 
otimme vuoden aikana käyttöön siiste-
yskierrokset, joiden tulokset huomioi-
daan esim. jätteiden siivoustiheydessä. 
Siisteystaso oli yleisesti hyvä, mutta 
hetkellisesti murskauksesta sekä seu-
lonnasta aiheutui pölyämistä.

Ylivieskan jätekeskuksen vaikutuksia 

vesistöön seurataan tarkkailemal-
la alueen pohja- ja pintavesiä sekä 
alueelta lähteviä jäte- ja hulevesiä. 
Kaikki likaiset vedet johdettiin jäteve-
siviemäriin ja edelleen kaupungin jä-
teveden puhdistamolle. Piha-alueiden 
sade- ja hulevedet johdettiin puhtai-
den vesien altaan kautta purkuojaan. 

Lintuharrastajien havaintojen pe-
rusteella linnut ovat vähentyneet huo-
mattavasti vuoden aikana rakennetun 
biojätehallin myötä. Silti jätekeskuk-
sessa nähtiin vuoden aikana yli sata eri 
lintulajia ja uutena lajina havaittiin meri-
harakka. Yleisimpiä varislintuja jätekes-
kuksessa olivat edelleen naakat, korpit 
ja varikset.

Siisteyteen panostettiin entistä enemmän

Vestian yhdessä viiden muun kunnalli-
sen jätehuoltoyhtiön kanssa omistama 
Westenergy Oy huolehtii toimialueel-
tamme kerätyn poltettavan jätteen 
energiahyödyntämisestä. Westenergyn 
Mustasaaressa sijaitsevan laitoksen 
tuottamalla energialla on paikallisesti 
suuri ympäristövaikutus vähentäen fos-
siilisten polttoaineiden tarvetta energi-
antuotannossa. Laitoksen tuotanto kat-

taa noin 50 prosenttia Vaasan alueen 
kaukolämpötarpeesta. Näin Vestiankin 
alueelta kerätty kodin roskapussi tuot-
taa lämpöä ja energiaa aikaisemman 
kaatopaikkauksen sijaan. Poltosta muo-
dostuvista lopputuotteista pystytään 
vielä lisäksi jalostamaan maanraken-
nusaineita, joten Westenergy on hyvä 
esimerkki jätehuollon kehityksestä, jos-
sa on siirrytty kaatopaikoista kiertota-

louteen. Aivan kaikki jäte ei kuitenkaan 
kuulu Westenergylle, mikä korostaakin 
kodeissa tehtävän lajittelun tärkeyttä. 
Erityisesti metalli ja lasi tulisikin toimit-
taa niitä varten varattuihin keräyspistei-
siin, joita löytyy isommista kiinteistöistä 
ja ekopisteiltä. Lisätietoja löydät lajitte-
luohjeistamme.

Vestian keräämä poltettava jäte päätyy Westenergylle



Ympäristövaikutukset
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Jätevirrat ja niiden käsittely

Jäteauto 
tyhjentää 
poltettavan 
jätteen astian
kiinteistöllä.

Kohde kuitataan järjes-
telmään tyhjennetyksi.

Jäteauto tyhjen-
tää kaikki reitin 
jäteastiat ja ajaa 
Ylivieskan jäte-
keskukseen.

Jäteauto punnitaan 
ajoneuvovaa’alla.

Kuorma 
(n. 8-12 tonnia) 
tyhjennetään 
siirtokuormaus-
halliin.

Jätettä (n. 40 tonnia) lastataan 
pyöräkuormaajalla 
täysperävaunurekkaan

Punnituksen jälkeen rekka matkaa 
Westenergyn jäte-energialaitokseen.
Päivässä tehdään 2-3 matkaa.

Rekka punnitaan uudestaan 
Mustasaaressa. Rekka tyhjentää 
kuorman jätebunkkeriin.

Kahmari 
nostaa hen-
kilöauton 
painon ver-
ran jätettä 
polttouuniin. Poltto tuottaa höyryä, josta saadaan 

kaukolämpöä ja sähköä.

Tuhkasta ero-
tellaan metallit 
materiaalihyöty-
käyttöön.

Polton 
pohjakuona 
jalostetaan 
maanraken-
nusaineeksi.

Jäänyt tuhka loppusijoitetaan 
tai hyödynnetään käsiteltynä 
rakennuskohteissa.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Poltettava jäte
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Henkilöstö

Vuonna 2019 henkilöstön osalta tapah-
tui useita muutoksia, kun neljä pitkä-
aikaista työntekijää lähti eläkkeelle ja 
uusia henkilöitä taloon tuli kuusi. Henki-
löstöä rekrytoitiin sekä poislähteneiden 
töiden jatkajiksi että uusien toimintojen 
vahvistamiseen. Kesällä työllistimme 
kesätyöntekijöinä 13 henkilöä, joista en-
simmäisessä työpaikassa oli 10 nuorta. 
Vakituisessa työsuhteessa oli toimin-
tavuotena kaikkiaan 21 henkilöä, joista 
kolmen työsuhde siirtyi joulukuussa 
Vestia Yrityspalvelut Oy:lle. 

Henkilöstön osaamista ja työyh-
teisön vuorovaikutuksen parantamis-
ta kehitettiin edelleen. Kaksi henkilöä 
suoritti ympäristöalan ammattitutkin-
non ja kaksi suoritti vaarallisen jätteen 
koulutuksen. Lisäksi useat henkilöt 

osallistuivat muihin alaan tai omaan 
osaamiseen liittyviin lyhytaikaisiin kou-
lutuksiin ja tapahtumiin. Vuonna 2018 
alkanut esimiesvalmennus jatkui. Val-
mennuksen seurauksena parannettiin 
tiimipalaverikäytäntöä, kehitettiin joh-
toryhmätyöskentelyä, otettiin käyttöön 
esimiespalaverit sekä esimies-alainen 
väliset työtunnit.

Työterveys ja turvallisuus
Vuoden aikana ei sattunut yhtään työ-
tapaturmaa. Sairaspoissaolojen määrä 
väheni edellisestä vuodesta. 

Työhyvinvointi ja TYKY-toiminta
Henkilökunnan tyky-toimintaa tuettiin 
ensisijaisesti e-passilla, jota voi käyt-
tää sekä liikuntaan että kulttuuriin. Ty-

ky-päivää vietettiin toukokuussa Ka-
lajoen Hiekkasärkillä juhlien samalla 
Antero Isokosken ja Jorma Seppälän 
eläköitymisiä. Pikkujoulujen yhteydes-
sä puolestaan juhlistettiin Ari Kantolan 
ja Asko Vähäkankaan eläköitymisiä.

Muut työpaikat
Yhtiö hankkii tarvitsemansa palvelut 
pääosin ulkopuolelta. Käyttämissämme 
urakoitsijapalveluissa on kokoaikaises-
ti töissä 24 henkilöä. Hyödynnämme 
myös kolmannen sektorin palveluja te-
kemällä jäteneuvontaa yhdessä 4H-yh-
distysten kanssa.

Eläköitymiset ja kehittäminen lisäsivät vaihtuvuutta

Henkilöstön lukuja

2015 2016 2017 2018 2019

Henkilöstön määrä vuoden lopussa (hlöä) 18 17 19 20 21

Naisten osuus 50 % 53 % 47 % 47 % 43 %

Miesten osuus 50 % 47 % 53 % 53 % 57 %

Keskimääräinen ikä (v) 45,0 47,0 42,6 47,4 41,4
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Tuloslaskelma

Tuloslaskelma 

EUR EUR

1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018

LIIKEVAIHTO 10 733 454,29 10 110 093,06

Liiketoiminnan muut tuotot 31 530,53 40 865,69

MATERIAALIT JA PALVELUT

Ulkopuoliset palvelut -5 787 674,14 -5 258 322,86

MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -5 787 674,14 -5 258 322,86

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 150 761,48 -799 522,99

Henkilösivukulut

Eläkekulut -190 215,11 -148 618,44

Muut henkilösivukulut -34 668,97                                       -10 646,08

HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 375 645,56 -958 787,51

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -566 912,20 -501 385,06

POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -566 912,20 -501 385,06

Liiketoiminnan muut kulut -1 317 642,12 -1 035 554,20

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 717 110,80 2 396 909,12

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 42 664,37 -25 714,52

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -8 171,35 10 197,24

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 34 493,02 -15 517,28

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 751 603,82 2 381 391,84

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -57 878,80 -74 202,10

Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 11 574,43

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ -57 878,80 -62 627,67

Tuloverot -340 298,01 -491 311,58

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 353 427,01 1 827 452,59



Tase
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Vastaavaa
EUR EUR

31.12.2019 31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 176 111,14 174 858,42

Aineelliset hyödykkeet 4 677 299,02 4 407 775,07

Sijoitukset 4 140 381,77 2 818 884,55

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 993 791,93 7 401 518,04

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset 330 000,00 0,00

Lyhytaikaiset saamiset 1 701 508,63 1 483 459,52

Rahoitusarvopaperit 1 000 000,00 964 974,46

Rahat ja pankkisaamiset 3 344 982,90 4 028 476,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 376 491,53 6 476 910,91

TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 370 283,46 13 878 428,95

Vastattavaa
EUR EUR

31.12.2019 31.12.2018

OMA PÄÄOMA

Osake-. osuus- tai muu vastaava pääoma 833 707,55 833 707,55

Muut rahastot 4 703,73 4 703,73

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7 017 471,65 5 190 019,06

Tilikauden voitto (tappio) 1 353 427,01 1 827 452,59

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 209 309,94 7 855 882,93

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 578 100,47 592 903,64

PAKOLLISET VARAUKSET 793 537,48 821 768,01

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 2 833 922,00 3 015 766,00

Lyhytaikainen vieras pääoma 1 955 413,57 1 592 108,37

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 789 335,57 4 607 874,37

TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 370 283,46 13 878 428,95

Tase (lyhennetty)



Talouden tunnusluvut

Toimintaa omakustannusperiaatteella

Tulot 2019 Menot 2019

Jätemaksujen käyttö

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jäte-
huollosta jätemaksua, jolla katetaan toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset. Jokilaaksojen jätelautakunta päättää hinnoit-
telusta, ja me hoidamme jätehuollon omakustannusperiaat-
teella.

Osaomistus jäte-energialaitoksesta turvaa taloutta
Westenergy Oy Ab:n jäte-energialaitoksen osaomistajuus 
tuo meille selvää säästöä ja huomattavaa etua poltettavan 
jätteen kustannuksiin. Ilman tätä kauaskantoista investointia 
joutuisimme ostamaan jätteiden polttopalvelun ulkopuolel-
ta, ja se maksaisi niin meille kuin lopulta myös asiakkaillem-
me nykyistä huomattavasti enemmän.

Tuloja jäte- ja perusmaksuista
Tulot koostuvat pääasiassa kotitalouksilta ja yrityksiltä perit-

tävistä jäte- ja perusmaksuista. Jätemaksu muodostuu jät-
teiden keräilyn ja käsittelyn kustannuksista. Perusmaksu on 
asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu, jolla katamme 
sellaisia jätehuollon yleisiä kustannuksia, joita emme voi las-
kuttaa keneltäkään yksittäiseltä kotitaloudelta. 

Henkilöstö- ja hyötyjäteasemien kulut nousivat 
Suurin osa menoista koostuu ulkoisten palveluiden osta-
misesta. Enimmäkseen ne koostuvat jätekuljetusten järjes-
tämisestä, jätteiden käsittelypalveluista ja palveluiden tuot-
tamisesta jätekeskuksessa ja hyötyjäteasemilla. Menneenä 
vuonna eniten kasvoivat hyötyjäteasemien kulut (+42 %), 
joka johtui niiden kehittämishankkeesta ja aukioloaikojen pi-
dentämisestä. Henkilöstökulut kasvoivat odotetusti uusien 
rekrytointien myötä. 
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Perusmaksun käyttö

49 %

37 %

11 %
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Muut liiketoiminnan kulut

Investoinnit

Rahoituskulut



Hallituksen toimintakertomus

Lainsäädännön muutokset
Jätelaki muuttui 1.1.2019 lukien. Muutoksia tehtiin jätelain 
(646/2011) kahteen pykälään, 32 §:n 1 momenttiin ja 42 §:n 1 
momenttiin sekä lisättiin lakiin uusi 145 a §. Jätelain muutok-
sessa supistettiin kuntien jätehuoltovastuuta. Kunnan vastuu 
yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä rajattiin asumisessa 
syntyvään jätteeseen ja kunnan hallinto- ja palvelutoimin-
nassa syntyvään yhdyskuntajätteeseen. Muutokset astuivat 
voimaan heti vuoden 2019 alusta lukien kiinteistönhaltijan 
jätteenkuljetusjärjestelmäalueilla. Kunnan järjestämän jät-
teenkuljetuksen alueilla ne astuvat voimaan enintään kol-
men vuoden siirtymäajalla lain voimaantulosta (viimeistään 
1.1.2022). Lakiin tehtiin myös vastuunjaon rajauksesta johtu-
vat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta 
luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon.

Poikkeamana hankintalakiin jätelaissa säädetään vuodes-
ta 2019 lukien myös kunnan jätehuollon toimialalla toimiviin 
sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettavasta mark-
kinaehtoisen toiminnan ulosmyyntirajasta. Kuntaomisteisiin 
jätehuoltoyhtiöihin ei sovelleta markkinaehtoista toimintaa 
rajoittavaa 500 000 euron euromääräistä rajaa lainkaan. Jä-
teyhtiön ulosmyyntiraja on 10 prosenttia vuoden 2029 lop-
puun saakka, jonka jälkeen se laskee viiteen prosenttiin.

Voimaansaatetut lainsäädäntömuutokset rajoittavat osal-
taan kunnallisen jäteyhtiön toimintaa, jolloin aikaisemman 
jätelainsäädännön vaatimuksesta rakennetut ja mitoitetut 
jätteiden käsittelyratkaisut saattavat muutosten myötä jäädä 
vajaakäytölle ilman merkittäviä toimenpiteitä. Tällaisessa ti-
lanteessa jätemaksuihin voi kohdistua merkittäviä korotuspaineita.

Liiketoimintasiirto
Lainsäädäntöön tehtyjen muutosten ohjaamana yhtiön hal-
litus päätti aloittaa toimenpiteet yrityksille tarjottavien pal-
veluiden eriyttämiseksi erilliseen yhtiöön. Selvitysten pe-
rusteella yritysliiketoiminnan eriyttäminen nähtiin parhaaksi 
keinoksi turvata kunnallisen jätehuollon toimivuus ja välttää 
kuntalaisten jätehuollon kustannusten merkittävä kasvu.

Toimintakauden aikana perustettiin Vestia Yrityspalve-
lut Oy, johon eriytettävät toiminnot siirrettiin elinkeinovero-
lain mukaisella liiketoimintasiirrolla joulukuun alusta alkaen. 
Verottajalta saadun ennakkohakemusratkaisun mukaisesti 

Vestia Oy:stä siirrettiin yritysliiketoimintaan liittyvät toiminnot 
perustettuun tytäryhtiöön. Siirrossa yhtiön henkilökunnasta 
siirtyi kolme henkilöä vanhoina työntekijöinä Vestia Yritys-
palvelut Oy:n palvelukseen. Siirtyvien tase-erien vastineek-
si Vestia Yrityspalvelut Oy antoi suunnatussa osakeannissa 
emoyhtiö Vestia Oy:lle yhtiön osakkeita, jotka arvotettiin lii-
ketoimintasiirron arvonmäärityksessä.

Jätteiden kuljetus
Nykyiset poltettavan jätteen kuljetusurakat ovat voimassa 
vuosille 2020 - 2024.  Biojätteiden ja ekopistejätteiden kul-
jetusurakat ovat voimassa vuoden 2023 syyskuun loppuun.

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen
Jätteiden energiana hyödyntäminen toteutui suunnitelmien 
mukaisesti. Jäte-energialaitokselle yhtiö toimitti oman toi-
minnan ja yhteistyökumppaneiden kautta kaikkiaan 45 384 
t poltettavaa jätettä. Biojätteitä toimitettiin hyödynnettäväksi 
Ab Stormossen Oy:n biokaasulaitokselle Vaasaan 1 900,12 tonnia.

Yhtiön vastaanottama jätemäärä vähentyi edellisvuo-
desta noin 34 %:lla 75 797 tonnista 49 560 tonniin, joka joh-
tui Ylivieskan alueella olleiden suurten rakennusprojektien 
maamassojen toimitusten päättymisestä. Vastaanotettujen 
jätteiden jakauma; hyödynnettävä maa-aines 8,1 %, vaaralli-
nen jäte ja SER 2,1 %, loppusijoitus 4,9 %, energiana hyödyn-
nettävä 52,4 %, materiaalina hyödyntäminen 29,4 % muu kä-
sittely ja varasto 3,2 %.

Vastaanotettujen jätteiden jakauma
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Yleistä
Vestia Oy perustettiin 1.9.1999. Toimintakausi oli siis yhtiön 20. 
toimintavuosi. Yhtiön omistaa 16 Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lesti-
jokilaakson kuntaa (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajo-
ki, Kannus, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, 

Pyhäjärvi, Pyhäntä, Sievi, Siikalatva, Toholampi ja Ylivieska). 
Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa puolesta 
näiden lakisääteisestä jätehuollon järjestämisestä, jätteiden 
kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä.

Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen

52,4 %

29,4 %

8,1 %

4,9 %

3,2 % 2,1 %

Energiana hyödyntäminen

Materiaalina hyödyntäminen

Hyödynnettävä maa-aines

Loppusijoitus

Muu käsittely ja varasto

Vaarallinen jäte ja SER
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Yhtiön tulot muodostuvat seuraavasti; jätemaksut 86 %, pe-
rusmaksu 11 % sekä hyötyjäte- ja energiamyynti sekä muut 
palvelut 3 %.

Julkisoikeudellisten maksutulojen osalta on ensiarvoisen 
tärkeää, että jätelautakunnan ylläpitämä jätehuoltorekisteri 
on ja pysyy ajan tasalla. Kaikkien kunnan vastuulla olevien 
kiinteistöjen liittyminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen tur-
vaa yhtiön tasaisen tulovirran.

Jätehuollon toimintaketjut on saatu tehokkaiksi. Jätteiden 
keräys- ja kuljetus toimii hyvin ja vastaanotetuista jätteis-
tä hyödynnetään materiaalina ja energiana n. 95 %. Vuosien 
aikana tehdyt merkittävät investoinnit toimivat kustannuste-
hokkaasti ja niiden tuottama hyöty voitiin tulouttaa asiakkaille 
poltettavan jätteen käsittelymaksujen osalta 5 % ja biojätteen 
käsittelymaksujen osalta 20 % hinnanalennuksina vuodelle 
2019.

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut orgaanisen jätteen 
kaatopaikkakielto on lisännyt jätteiden energiana hyödyntä-
misen kysyntää. Westenergy Oy Ab uudisti jäte-energialai-
tosta savukaasupesurilaitteistolla, jonka johdosta laitos voi 
käsitellä enemmän jätteitä. 

Toimikauden aikana yhtiö aloitti hyötyjäteasemaverkoston 
kehittämisen toimivammaksi, joka tulee jatkossa johtamaan 
investointitarpeeseen. Pakkausjätteiden keräyksen siirryttyä 
tuottajien vastuulle yhtiön vastuulle jääneiden ekopisteiden 
verkostoa ylläpidetään tarjoten täydentävää keräystä hyö-
dynnettävien jätteiden osalta.

Hankintalain rajoitusten ja jätelakiin suunniteltujen kun-
tavastuun supistusten, sekä suoritetun liiketoimintasiirron 
vuoksi yhtiön liikevaihto tulee lähivuosina pienenemään. 
Asiakasmaksujen suurten korotusten välttämiseksi yhtiö et-
sii uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tulouttaa tytäryhtiön 
toiminnasta saadut hyödyt tasapainottamaan muutosten ai-
heuttamaa vaikutusta.

Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnasta
Yhtiöllä ei ollut omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, vaan se 
osallistuu Suomen Kiertovoima KIVO ry:n kautta laajempiin 
jätehuollon kehityshankkeisiin. 

Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä

Yhtiön tehtävänä on hoitaa osakaskuntiensa puolesta kunnil-
le jätelainsäädännössä säädetyt jätehuollon palvelutehtävät. 
Tämä turvaa vakaan asiakaspohjan. Asumisen jätemäärissä ei 
ole suuria suhdannevaihteluita. 

Yhtiön jätteistä suurin osa hyödynnetään energiana Wes-
tenergy Oy Ab:n jäte-energialaitoksessa. Sen häiriötön toi-
minta on tärkeä koko jätehuoltoketjussa. Toimintaa turvataan 
määrittelemällä toimitettavan jätteen laatu sekä tasaiset toi-
mitukset. Jäte-energialaitoksella on säännölliset vuosihuol-
lot. Toiminnan keskeytysten varalta on vakuutukset.

Yhtiön lainat on sidottu puoliksi 12 kk:n euriboriin ja puo-
liksi 3 vuoden kiinteään korkoon. Lainoilla on osakaskuntien 
takaus.

COVID-19 pandemian aiheuttamat riskit ja toimenpiteet
Maaliskuussa 2020 Suomessa julistetun poikkeusolotilan-
teen osalta yhtiö varautuu varautumissuunnitelmansa mu-
kaan tuottamaan mahdollisimman häiriöttömästi asumises-
sa syntyvän jätteen kuljetuksen ja käsittelyn. 17.3.2020 alkaen 
yhtiön toiminta siirtyi poikkeusolojen edellyttämään tilaan, 
jossa henkilöstön hajauttamis- ja suojaamistoimenpiteiden 
ohella valmistaudutaan muuttamaan ajojärjestelyitä siten, 

että edelleen huolehditaan kriittisten kohteiden jätehuollon 
toteutumisesta myös tilanteessa, jossa kuljetuskapasiteetti 
on merkittävästi alentunut. Virusepidemian suurimmat riskit 
kohdistuvatkin asumisessa syntyvän jätteen kuljetuksiin ja 
niihin liittyvien asiakaspalvelu- ja logistiikkatoimintojen suju-
vuuteen.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä
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Vestia Oy:n osakkeenomistajat 31.12.2019

Osakas Osakkeiden 
lukumäärä

Alavieskan kunta 145 

Haapajärven kaupunki 401

Haapaveden kaupunki 389

Kalajoen kaupunki 599

Kannuksen kaupunki 295

Kärsämäen kunta 160

Merijärven kunta 67

Nivalan kaupunki 534

Oulaisten kaupunki 393

Pyhäjoen kunta 178

Pyhäjärven kaupunki 340

Pyhännän kunta 94

Siikalatvan kunta 332

Sievin kunta 235

Toholammin kunta 186

Ylivieskan kaupunki 631

KAIKKI YHTEENSÄ 4979

Liikevaihto
Tilikauden liikevaihto oli 10,7 milj. €. Liikevaihto kasvoi 6,2 % 
edellisvuodesta. Tilikauden tulos on 1 401 527,20 € voitolli-
nen. Omavaraisuusaste on 62,9 %.

Investoinnit
Vuoden aikana investoitiin Ylivieskan jätekeskuksen alueelle 
rakentamalla uusi biojätteen siirtokuormaushalli, varastohalli 
sekä puujätekenttä. Vuoden lopulla aloitettiin myös vuonna 
2020 valmistuvan palvelurakennuksen rakennustyöt. Muut 
pienemmät investoinnit toteutettiin yhtiön  investointisuun-
nitelman mukaan.

Rahoitus
Toiminta rahoitettiin tulorahoituksella. Pitkäaikaista lainaa ly-
hennettiin 411 844 €. Lainaa oli vuoden lopussa jäljellä 3 015 
766,00 €. Lainojen jäljellä oleva maksuaika on keskimäärin 
8 vuotta.

Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa toimikauden päättyessä oli yhteensä 
21 henkeä. Henkilöstön keski-ikä oli 41,4 vuotta. Henkilös-
tömenot sivukuluineen olivat 1 375 645,56 € (edellisvuonna 

958 787,51 €). Henkilöstökulujen kasvu johtui uusista rekry-
toinneista. Kolme henkeä siirtyi toimikauden aikana tehdyn 
liiketoimintasiirron myötä tytäryhtiön palvelukseen.

Ympäristöasioiden esittäminen
Ympäristöasiat on esitetty omana osiona vuosikertomukses-
sa. Yhtiö noudattaa sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestel-
miä ISO 9001 ja ISO 14001. 

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 
sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman 
jakamisesta
Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa ei 
jaeta. Tilikauden voitto 1 401 527,20 € siirretään voitto/tappio 
-tilille.

Yhtiön osakkeet
Yhtiön osakepääoma jakautuu 4979 osakkeeseen. Kullakin 
osakkeella on yksi ääni/osake. Osakkeita koskevat yhtiöjär-
jestyksen lunastus- ja suostumuslauseke. Kertomusvuonna 
ei tapahtunut muutoksia yhtiön omistuksessa.

Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Ylivieska
12,7 %

Kalajoki
12,0 %

Nivala
10,7 %

Haapajärvi
8,1 %

Oulainen
7,9 %

Haapavesi
7,8 %

Pyhäjärvi
6,8 %

Siikalatva
6,7 %

Kannus
5,9 %

Sievi
4,7 %

Toholampi
3,7 %

Pyhäjoki
3,6 %

Kärsämäki
3,2 %

Alavieska
2,9 %

Pyhäntä
1,9 %

Merijärvi
1,3 %
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Varsinainen jäsen Varajäsen Toimikausi

Anne Ruha (Kärsämäki) Taimi Piippo (Pyhäjärvi) 2018-2021

Hannu Komu (Siikalatva) Hannu Riuttanen (Haapavesi) 2019-2022

Jarmo Pihlajaniemi (Nivala) Sami Laukkanen (Pyhäjärvi) 2017-2020

Juha Isokoski (Ylivieska) Mari Kerola (Kannus) 2019-2022

Mauri Myllykangas (Oulainen) Esa Linnala (Merijärvi) 2018-2021

Miika Heikkilä (Kalajoki) Matti Pahkala (Pyhäjoki) 2017-2020

Olli Joensuu (Kannus) Ilkka Piispanen (Toholampi) 2019-2022

Paavo Hankonen (Sievi) Hannu Haapakoski (Alavieska) 2017-2020

Vesa Savolainen (Haapajärvi) Matti Konola (Pyhäntä) 2018-2021

Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
Yhtiökokous ja hallitus 
Yhtiökokous pidettiin 28.5.2019.  Kokouksessa oli edustettuna 
10 osakaskuntaa.  Yhtiökokouksessa valittiin mm. hallituksen 
jäseniksi erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle 2019 – 
2022 Juha Isokoski (Mari Kerola), Olli Joensuu (Ilkka Piispa-
nen) ja Hannu Komu (Hannu Riuttanen).

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Hankonen. Halli-
tus valitsi varapuheenjohtajaksi Jarmo Pihlajaniemen. Hallitus 
kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. 

Tilintarkastaja
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut Ernst & Young Oy. Vas-
tuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Risto Hyvönen.

Hallituksen kokoonpano yhtiökokouksen jälkeen 
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Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Vestia Oy:n 
(y-tunnus 1569793-9) tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019. Tilinpäätös 
sisältää taseen, tuloslaskelman ja liite-
tiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että 
tilinpäätös antaa oikean ja riittävän ku-
van yhtiön toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuk-
sen Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvol-
lisuuksiamme kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuu-
det tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 
Olemme riippumattomia yhtiöstä nii-
den Suomessa noudatettavien eet-
tisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme tilintarkas-
tusta ja olemme täyttäneet muut näi-
den vaatimusten mukaiset eettiset vel-
vollisuutemme. Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaa-
vat tilinpäätöksen laatimisesta siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännös-
ten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeel-
liseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai vir-

heestä johtuvaa olennaista virheelli-
syyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilin-
päätöstä laatiessaan velvollisia arvioi-
maan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa 
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään 
seikat, jotka liittyvät toiminnan jatku-
vuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö 
aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa 
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa 
kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilin-
päätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuulli-
nen varmuus siitä, onko tilinpäätökses-
sä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista vir-
heellisyyttä, sekä antaa tilintarkastus-
kertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea var-
muustaso, mutta se ei ole tae siitä, että 
olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa. Vir-
heellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytök-
sestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vai-
kuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita 
käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perus-
teella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukai-
seen tilintarkastukseen kuuluu, että 
käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden 
koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• tunnistamme ja arvioimme vää-
rinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 
tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-
den riskit, suunnittelemme ja suori-
tamme näihin riskeihin vastaavia tilin-
tarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti-
lintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 

väärinkäytöksestä johtuva olennai-
nen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää ha-
vaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 
tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taik-
ka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilin-
tarkastuksen kannalta relevantista si-
säisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
asianmukaiset tilintarkastustoimenpi-
teet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon 
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta

• arvioimme sovellettujen tilinpää-
töksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esi-
tettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, 
onko hallituksen ja toimitusjohtajan 
ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jat-
kuvuudesta, ja teemme hankkimam-
me tilintarkastusevidenssin perus-
teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö 
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 
voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
johtopäätöksemme on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomukses-
samme lukijan huomiota epävarmuutta 
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koske-
vat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset ta-
pahtumat tai olosuhteet voivat kuiten-
kin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatka-
maan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki 
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mu-
kaan lukien, yleistä esittämistapaa, ra-
kennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako 
tilinpäätös sen perustana olevia liiketoi-
mia ja tapahtumia siten, että se antaa 
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oikean ja riittävän kuvan.
Kommunikoimme hallintoelinten 

kanssa muun muassa tilintarkastuksen 
suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastus-
havainnoista, mukaan lukien mahdol-
liset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme 
tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
muusta informaatiosta. Muu informaa-
tio käsittää toimintakertomuksen. 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme 

ei kata muuta informaatiota. 
Velvollisuutenamme on lukea muu 

informaatio tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksen yhteydessä ja tätä tehdessäm-
me arvioida, onko muu informaatio 
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen 
tai tilintarkastusta suoritettaessa hank-
kimamme tietämyksen kanssa tai vai-
kuttaako se muutoin olevan olennai-
sesti virheellistä. Velvollisuutenamme 
on lisäksi arvioida, onko toimintakerto-
mus laadittu sen laatimiseen sovellet-
tavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi-
mintakertomus on laadittu toimintaker-

tomuksen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn 
perusteella johtopäätöksen, että toi-
mintakertomuksessa on olennainen 
virheellisyys, meidän on raportoitava 
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian 
suhteen raportoitavaa.

Oulussa 24.huhtikuuta 2020 
Ernst & Young Oy 
tilintarkastusyhteisö

Risto Hyvönen
KHT

Tilinpäätöksen 31.12.2019 allekirjoitus

Tilintarkastuskertomus     27

Hallituksen jäsenet ovat allekirjoittaneet tilinpäätöksen sähköisesti COVID-19 -epidemian vuoksi.
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