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SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA
Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien
yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta (jäljempänä
lautakunta). Lautakunta hoitaa sopijakuntien jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät
siten kuin jätelaissa ja tässä sopimuksessa määrätään.
Lautakunta on perustettu kuntien yhteiseksi jätehuoltoviranomaiseksi jäteyhtiön
osakaskuntien tekemällä sopimuksella vuonna 2010. Tällä sopimuksella päivitetään tehty
sopimus vastamaan nykyistä lainsäädäntöä ja entistä laajempaa toimialuetta.
1 Sopimuksen osapuolet
Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat: Kuopio, Siilinjärvi, Pieksämäki, Lieksa,
Nurmes, Outokumpu, Suonenjoki, Juuka, Juankoski, Rautalampi, Kaavi, Konnevesi, Tuusniemi,
Valtimo, Vesanto, Rautavaara sekä Tervo.
Sopijakunnat ovat jäteyhtiön osakaskuntia. Mikäli jäteyhtiön osakkaaksi liittyy uusia kuntia,
on näiden kuntien liityttävä myös jätelautakuntasopimukseen siten kuin jätelain (646/2011)
23.2 §:ssä edellytetään. Tässä tapauksessa sopimusta tarkistetaan tarvittavilta osin ja
sopimus hyväksytään muutettuna kaikissa sopijakunnissa.
2 Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella sovitaan kunnille kuuluvien lakisääteisten jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävien ja kuntien yhteisesti päättämien muiden jätehuoltoon liittyvien kehittämis- ja
seurantatehtävien hoitamisesta kuntien yhteisessä lautakunnassa. Lautakunnan toimialueena on sopimuksen piiriin kuuluvien kuntien alueet.
Sopimuksen tarkoituksena on järjestää jätehuoltoviranomaisen toiminta jätelain 23.2 §:n
mukaisesti yhteisessä toimielimessä. Kunnilla on oltava säännöksen mukaisesti yhteinen
jätehuoltoviranomainen, kun kunnat ovat siirtäneet kunnan jätehuollon järjestämiseen
liittyvän palvelutehtävät kuntien omistamalle jäteyhtiölle.
3 Lautakunnan vastuukunta
Lautakunta toimii Kuopion kaupungin (jäljempänä vastuukunta) lautakuntana kuntalain
(410/2015) 51 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
4 Lautakunnan kokoonpano
Lautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Kunnat
valitsevat yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:
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-

Kuopio ja Juankoski

5 jäsentä

-

Pielisen Karjalan seutu
(Lieksa, Nurmes,
Juuka ja Valtimo)

2 jäsentä

-

Siilinjärvi

1 jäsen

-

Pieksämäki

1 jäsen

-

Koillis-Savon seutu
(Kaavi, Rautavaara ja
Tuusniemi) sekä Outokumpu

1 jäsen

-

Sisä-Savon seutu
(Suonenjoki, Rautalampi,
Vesanto ja Tervo) sekä Konnevesi

1 jäsen

Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee
kuntien kesken vaalikausittain. Varsinainen jäsen ja varajäsen nimetään eri kunnista. Kunnat
ratkaisevat itse valintajärjestyksen.
Muutokset jätelautakunnan jäsenistössä vuonna 2010 tehtyyn sopimukseen nähden tehdään
vaalikauden 2017 alussa. Tähän saakka jäsenistö on ennallaan, mutta Koillis-Savon seudun
jäsen edustaa myös Outokummun kaupunkia.
Kuntien on ilmoitettava lautakunnan jäsenten valinnasta vastuukunnalle. Kuntien on
huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja miesten tasa-arvosta annetun
lain (609/1986) 4a §:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät täyty, on vastuukunnalla tähän
perustuen oikeus pyytää viimeisimmäksi jäsenensä ilmoittanutta kuntaa nimeämään
jäsenensä uudelleen. Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä nimetä vaatimukset täyttävä
jäsen. Vastuukunnan on huolehdittava, että jäsenet on nimetty viimeistään toimikauden
alkaessa.
Vastuukunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi ja muiden
kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.
5 Lautakunnan tehtävät
Lautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitaminen. Lautakunta
huolehtii tehtäviin liittyen riittävästä yhteistyöstä alueen kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten, jäteyhtiön ja tarpeellisten sidosryhmien kanssa.
Lautakunta huolehtii sopijakuntien valtuustoissa hyväksyttävän jätepoliittisen ohjelman
valmistelusta. Lautakunta myös seuraa ko. ohjelman toteutumista. Lautakunta hyväksyy
jätepoliittisen ohjelman pohjalta laadittavan jätehuollon palvelutason.
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Lautakunnan tehtävänä on pitää yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä yhteistyössä
jäteyhtiön kanssa. Lautakunnalla on oikeus saada kunnilta ja muilta viranomaisilta jätelaissa
tarkoitettuja tietoja.
Lautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan jätelain mukaisista viranomaisasioista, jotka
kuuluvat jätehuoltoviranomaisen päätettäviksi. Näitä asioita ovat mm:
1) kunnallisten jätehuoltomääräysten
myöntäminen määräyksistä,

antaminen

ja

poikkeamisen

2) kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueesta päättäminen jätelajeittain ja
alueiden rajaaminen kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle,
3) jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen,
4) jätetaksan hyväksyminen,
5) jätemaksujen määrääminen ja maksuunpano sekä jätemaksua koskevien
muistutusten käsittely sekä
6) rekisterin pitäminen kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta.
Jätelautakunta hoitaa edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muut vastaavat lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Mikäli jätelainsäädäntö
muuttuu, hoitaa jätelautakunta kunnalle säädetyt tässä mainittuja tehtäviä vastaavat
tehtävät uusien säännösten mukaisesti.
Lautakunta seuraa jätelainsäädännön sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutumista
toimialueellaan ja kehottaa tarvittaessa kiinteistön haltijoita järjestämään jätehuollon
säännösten mukaisesti. Lautakunta tiedottaa jätehuollon säännöksistä yhteistyössä muiden
viranomaisten ja jäteyhtiön kanssa.
6 Lautakunnan toiminta
Lautakunta toimii voimassa olevan lainsäädännön sekä vastuukunnan hyväksymän
johtosäännön ja hallintosäännön mukaisesti. Vastuukunta hyväksyy lautakunnan
johtosäännön muiden sopijakuntien kuulemisen jälkeen.
Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään lautakunnan tehtävään määräämän viranhaltijan
esittelystä.
Lautakunnalla on oikeus siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittelijälle tai muulle viranhaltijalle kuntalain mukaisesti. Lautakunta järjestää toiminnan edellyttämän asiakaspalvelun.
7 Otto-oikeuden käyttäminen
Sopijakunnat sopivat kuntalain 92 §:n mukaisesti, että vastuukunnan ylempi toimielin ei saa
ottaa lautakunnalle siirrettyjä asioita käsiteltäväkseen.
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8 Lautakunnan alainen organisaatio ja henkilöstö
Lautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaationa toimii Kuopion kaupungin
alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut. Lautakunnalla on oltava riittävä määrä henkilöstöä
hoitamassa sille kuuluvia tehtäviä. Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitava henkilöstö toimii
lautakunnan alaisuudesssa ja on vastuukunnan palveluksessa. Lautakunta valitsee esittelijän
ja muun tarpeellisen henkilöstön.
9 Talous ja taloudenhoito
Lautakunnan on vastuukunnan valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä esitys
lautakunnan toiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä tarvittaessa taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarvioon otetaan
yhteistoiminnan tavoitteet ja tehtävien hoidon edellyttämät määrärahat. Lautakunnan
talousarviosta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää vastuukunnan valtuusto.
Vastuukunta hoitaa lautakunnan kirjanpidon. Jokaisen jäsenkunnan tilintarkastajalla on
oikeus nähdä lautakunnan kirjanpito.
Lautakunnan tehtävien hoidon kustannukset katetaan julkisoikeudellisilla jätemaksuilla.
Vastuukunta laskuttaa jätelautakunnan kustannukset jäteyhtiöltä kolmesti vuodessa
seuraavasti:
-

1/3 talousarviosta
1/3 talousarviosta
toteutuneet kustannukset

huhtikuu
elokuu
tammikuu

10 Toimitilat ja toimistopalvelut
Vastuukunta osoittaa lautakunnan toimintaa varten tarvitsemat tilat, kaluston ja muut
tarvikkeet sekä huolehtii, että lautakunnalla on sen tarvitsemat hallinto- ja tukipalvelut.
11 Arkistot
Vastuukunta huolehtii lautakunnan asiakirjojen arkistoimisesta
lainsäädännön ja erillisen arkistointisuunnitelman mukaisesti.

voimassa

olevan

Jätehuollon järjestämistä koskevat asiakirjat, jotka on laadittu sopijakunnissa ennen kuin
jätehuollon viranomaistehtävät siirtyivät jätelautakunnan hoidettaviksi, säilytetään näissä
kunnissa. Lautakunnalla on pyynnöstä oikeus saada mainitut asiakirjat käyttöönsä
korvauksetta. Sopijakunnat sitoutuvat toimittamaan asiakirjat viipymättä lautakunnalle.
12 Erimielisyydet
Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien
välisin neuvotteluin. Tarvittaessa neuvottelujen pohjaksi pyydetään Suomen Kuntaliiton
asiantuntijalausunto. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan
hallintoriita-asiana Itä-Suomen hallinto-oikeudessa.
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13 Sopimuksen voimaantulo ja voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan kun kaikki kunnat ovat sopimuksen hyväksyneet. Tähän saakka
noudatetaan vuonna 2010 tehtyä sopimusta alueellisesta jätelautakunnasta.
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.
14 Sopimuksen muuttaminen
Sopimuksen muuttamisesta päätetään yhteistyökuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä.
Vastuukunta on velvollinen pitämään muutetun sopimuksen ajan tasalla ja kaikkien
sopijakuntien saatavilla päätösten tultua lainvoimaiseksi.
Vastuukunta voi tehdä sopimusasiakirjaan ja muihin asiakirjoihin vähäisiä, teknisluontoisia
tarkennuksia kansliatoimenpitein.
15 Sopimuksen irtisanominen
Jätelain velvoittamina niiden kuntien, jotka ovat siirtäneet jätelain 43 §:n mukaisesti kunnan
jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät hoidettavaksi kuntien omistamassa
yhtiössä, on hoidettava jätehuollon viranomaistehtävät yhteisessä toimielimessä. Kunta, joka
irrottautuu jäteyhtiön osakkuudesta ja haluaa erota tässä sopimuksessa tarkoitetusta
lautakunnasta, on sanottava sopimus irti viimeistään varsinaisia kunnallisvaaleja edeltävän
kalenterivuoden aikana kirjallisella ilmoituksella vastuukunnalle. Irtisanominen on voimassa
kunnallisvaalien jälkeisen vaalikauden alusta lähtien. Irtisanomisen johdosta sopimukseen
tehdään tarvittavat muutokset.
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