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YHTEISTYÖSOPIMUS
YHTEISEN JATELAUTAKUNNAN PERUSTAMISEKSI
Allekirjoittaneet kunnat sopivat tällä sopimuksella yhteisen jätelautakunnan
perustamisesta, joka hoitaa sopijakuntien jätehuollon viranomaistehtävät siten
kun tässä sopimuksessa määrätään.

1, Sopimuksen

osapuolet

lsonkyrön kunta, Korsnäsin kunta, Maalahden kunta, Mustasaaren kunta,
Vaasan kaupunkija Vöyrin kunta (äljempänä sopijakunnat). Sopijakunnat ovat
Ab Stormossen Oy:n (äljempänä yhtiö) osakaskuntia.
Mikäl¡ uusi kunta haluaa liittyä lautakunnan jäseneksi, edellyttää se kaikkien
sopijakuntien suostumusta ja tämän sopimuksen tarkistamista tarvittavilta osin.

Mikäli kuntajako sopijakunnan osalta muuttuu siten, että kuntaliitoksia toteutuu
yhteistyöalueen sisällä tai olemassa olevia kuntia yhteistyöalueen ulkopuolelta
liittyy yhteen tai useampaan sopijakuntaan, on sopimus tarkistettava
mahdollisten muutostarpeiden toteamiseksi.

2.

Sopimuksentarkoitus
Sopijakunnat perustavat jätelain 23 $:n mukaisen yhteisen
jätehuoltoviranomaisen, joka on kuntalain 77 $:n mukainen yhteinen lautakunta
ja jota nimetään Vaasan seudun jätelautakunnaksi (jäljempänä lautakunta).
Lautakunta hoitaa sopijakunnille kuuluvat lakisääteiset jätehuollon järjestämisen
viranomaistehtävät ja muut jätehuoltoon liittyvät kehittämis- ja seurantatehtävät
tässä sopimuksessa jäljempänä mainitulla tavalla, Yhteisen lautakunnan
toimialueena on sopimuksen piiriin kuuluvien kuntien alueet.
Lautakunnan tavoitteena on tehostaa ja selkeyttää viranomaistehtävien hoitoa
ja varmistaa jätehuollon viranomaistehtävissä kuntalaisten kannalta
yhdenmukainen ja toimiva päätöksenteko. Yhteistyöllä pyritään myös
vahvistamaan tehtävien hoidon edellyttämää asiantuntemusta ja
asiakaspalvelua.

3.

lsäntäkunta
Lautakunta toimii Vaasan kaupungin (.¡äljempänä isäntäkunta) lautakuntana
kuntalain 77 $:ssä tarkoitetulla tavalla.

4.

Lautakunnan kokoonpano
lsäntäkunnan valtuusto asettaa lautakunnan toim ikaudekseen sopijakuntien
valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on 11 jäsentä ja kullakin
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Vaasan kaupunki valitsee lautakuntaan viisijäsentä, Mustasaaren kunta kaksi
jäsentä ja muut sopijakunnat kukin yhden jäsenen. Jokaiselle jäsenelle
asianomainen kunta valitsee henkilökohtaisen varajäsenen.
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lsäntäkunnan valtuusto valitsee lautakunnan jäsenten keskuudesta
lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheen- ja
varapuheenjohtajuus ovat kiertäviä Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin
välillä niin, että isäntäkunnan valtuuston toimikauden ensimmäisellä puoliskolla
puheenjohtaja edustaa Mustasaaren kuntaa ja varapuheenjohtaja Vaasan
kaupunkia. lsäntäkunnan valtuuston toimikauden toisella puoliskolla
puheenjohtaja edustaa Vaasan kaupunkia ja varapuheenjohtaja Mustasaaren
kuntaa.

lsäntäkunnan on huolehdittava, että lautakunnan kokoonpano täyttää naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain 4a $:n vaatimukset. Jos vaatimukset eivät
täyty, on isäntäkunnalla oikeus pyytää viimeksijäsenensä ilmoittanutta kuntaa
nimeämään jäsenensä uudelleen. Tällä kunnalla on velvollisuus viipymättä
nimetä vaatimukset täyttävä jäsen. lsäntäkunnan on huolehdittava, että jäsenet
on nimetty viimeistään toimikauden alkaessa.

5.

Lautakunnan toiminta
Lautakunta toimii voimassa olevan lainsäädännön, lautakunnan johtosäännön
sekä isäntäkunnan hallintosäännön mukaisesti.
lsäntäkunnan valtuusto hyväksyy lautakunnan johtosäännön muiden
sopijakuntien kuulem isen jälkeen.
Lautakunnan on varattava toimialueensa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja yhtiölle tilaisuus lausunnon antamiseen jätehuoltomääräyksien
muutosehdotuksista.
Harkittaessa siirtymistä jätteenkuljetusjärjestelmästä toiseen lautakunnan on
varattava toimialueensa kunnille tilaisuus lausunnon antamiseen.

Lautakunnan päätöksistä tiedotetaan sopijakuntien kunnanhallituksille,
ympäristönsuojeluviranomaisille ja yhtiölle. Lautakunnan kokouspöytäkirjat
pidetään nähtävinä kaikissa sopijakunnissa kuntalain 63 $:n mukaisesti.
Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen laaditaan ruotsiksija suomeksi
b

Esittely lautakunnassa
Esittelystä lautakunnan kokouksessa määrätään lautakunnan johtosäännössä.
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Lautakunnan tehtävät
Lautakunnan tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien
jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien
viranomaistehtävien hoitamiseen. Lautakunta huolehtiitehtävistä yhteistyössä
alueen kuntien ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.

Lautakunta huolehtii sopijakuntien valtuustoissa hyväksyttävän jätepoliittisen
ohjelman valmistelusta. Lautakunta myös seuraa ohjelman toteutumista.
Lautakunnalle kuuluu kuntien jätepolitiikan kehittäminen edelleen. Yhtiölle on
varattava tilaisuus antaa lausunto ehdotuksesta jätepoliittiseksi ohjelmaksi.
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Lautakunnan tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon kuljetusrekisteriä. Lautakunnalla on oikeus hankkia kuljetusrekisteriin tietoja kunnilta ja
m u lta vi ranomaisilta sekä jätelai n noj al la j ätteenku ljettaj ilta.
i

Kukin sopijakunta
kunnalle kuuluvat
1) Päätökset
2) Päätökset
3) Päätökset
4) Päätökset
5) Päätökset
6) Päätökset
7) Päätökset
8) Päätökset
9) Päätökset
1 0) Päätökset

siirtää kuntalain 76 $:n nojalla lautakunnalle jätelain mukaan
jätehuollon viranomaistehtävät, kuten
siitä, mihin keräyspaikkaan jäte on toimitettava
järjestetystä jätteenkuljetuksesta
jätteen hyötykäytöstä ja käsittelystä
kunnan jätehuoltomääräysten hyväksymisestä
jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta
jätetaksan hyväksymisestä
jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta
jätemaksumuistutusten käsittelystä
jätemaksun kohtuullistamisesta
jätehuollon palvelutasosta

Lautakunta hoitaa edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös muut vastaavat
lainsäädännön mukaiset jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät. Mikäli
jätelainsäädäntö muuttuu, hoitaa lautakunta kunnalle säädetyt tässä mainittuja
tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaisesti.
Lautakunta seuraa jätelainsäädännön sekä kunnallisten jätehuoltomääräysten
toteutumista toimialueellaan ja huolehtii tarpeellisesta tiedottamisesta
säännöksistä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhtiön kanssa.
Lautakunnalla on oikeus siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa esittäjälle tai muille
isäntäkunnan palveluksessa oleville viranhaltijoille lautakunnan toimivaltaan
kuuluvissa asioissa.

8.

Otto-oikeuden käyttäminen
Sopijakunnat sopivat kuntalain 51 $:n mukaisesti, että isäntäkunnan
kunnanhallitus ei saa ottaa lautakunnalle siirrettyjä asioita käsiteltäväkseen

9.

Henkilöstö
Lautakunnalla on oltava riittävästi henkilöstöä hoitamassa lautakunnalle
kuuluvia jätehuollon vironomaistehtäviä.
Lautakunnan tehtäviä voidaan kuntalain 76 $:n 3. momentin mukaisesti antaa
toisen kuin isäntäkunnan viranhaltijan hoidettavaksi virkavastuulla.
Lautakunta voi yksittäistapauksissa kuulla sopijakuntien teknisestä johdosta ja
yhtiön johdosta koostuvaa työryhmää.

Sopijakunnat sitoutuvat osallistumaan kunnan jätemaksusta tehtyä muistutusta
koskevan asian valmisteluun omassa kunnassaan tarvittaessa.
10. Talous

Lautakunnan on isäntäkunnan valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä
esitys lautakunnan toiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioiksi.
Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja tehtävän hoidon
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edellyttämät määrärahat. Lautakunnan talousarviosta ja siihen tehtävistä
muutoksista päättää isäntäkunnan valtuusto.
lsäntäkunta hoitaa lautakunnan kirjanpidon. Jokaisen sopijakunnan
tilintarkastajalla on oikeus nähdä lautakunnan kirjanpito.
Lautakunnan kustannukset katetaan julkisoikeudellisi lla jätemaksuilla
(ekomaksu), jotka yhtiö laskuttaa asukkailta. Yhtiö tilittää isäntäkunnalle
ekomaksuun sisältyvän jätelautakunnan kustannusosuuden kolmesti vuodessa
seuraavasti:
1/3 talousarviosta
1/3 talousarviosta
1/3 talousarviosta

helmikuu
kesäkuu
lokakuu

Edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuessa yhtiö tilittää isäntäkunnalle
lautakunnan toteutuneiden kustannusten ja maksettujen erien erotuksen. Mikäli
maksettuja eriä on toteutuneita kuluja enemmän, tilittää isäntäkunta erotuksen
yhtiölle.
11. Kalusto ja laitteet

lsäntäkunta tai yhtiö osoittaa lautakunnan toimintaa varten tarvitsemat tilat,
kaluston ja muut tarvikkeet sekä huolehtii, että lautakunnalla on sen tarvitsemat
hallinto- ja tukipalvelut.
12. Arkisto ja tietosuoja

lsäntäkunta huolehtii lautakunnan asiakirjojen arkistoimisesta voimassa olevan
lainsäädännön ja erikseen muodostettavan arkistointisuunnitelman mukaisesti.
Jätehuollon järjestämistä koskevat asiakirjat, jotka on laadittu sopijakunnissa
ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, säilytetään näissä sopijakunnissa.
Lautakunnalla on pyynnöstä oikeus saada mainitut asiakirjat käyttöönsä
korvau ksetta. Sopijaku nnat sitoutuvat toi m ittamaan asiaki rjat vi pym ättä
lautakunnalle.
i

Sopijakunnat sitoutuvat ylläpitämään tietosuoja- ja informaatiojärjestelmät
tasolla, joka mahdollistaa toiminnan joustavuutta yhteistyöyksikössä.
1

3. Vahingonkorvausvastuu

Vastuu mahdollisista vahingoista tämän sopimuksen mukaisten
yhteistyöasioiden hoidosta jaetaan sopijakuntien välillä asukasluvun mukaisesti,
mikäli muusta ei sovita.
14. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta mahdollisestijohtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan
sopijakuntien välisin neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä,
erimielisyydet ratkaistaan Vaasan hallinto-oikeudessa hallintoriitana.
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1

5. Sopimuksen voimaantulo
Sopimus tulee voimaan, kun sopijakuntien valtuustojen sopimuksen
hyväksymistä koskevat yhtäpitävät päätökset ovat saaneet lainvoiman ja
sopimus on allekirjoitetlu 14.2.2014. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

1

6. Sopimuksen muuttaminen

Sopimuksen muuttamisesta päätetään sopijakuntien valtuustojen yhtäpitävillä
päätöksillä. lsäntäkunta on velvollinen pitämään muutettu sopimus ajan tasalla
ja kaikkien sopijakuntien saatavilla. lsäntäkunnalla on oikeus tehdä
sopimusasiakirjaan ja muihin asiakirjoihin tähän liittyen vähäisiä,
teknisluontoisia tarkennuksia kansliatoimenpitein.
1

7. Sopimuksen päättyminen
Mikäli kuntajako sopijakunnan osalta muuttuu siten, että sopijakunta liittyy
toiseen kuntaan yhteistyöalueen ulkopuolella sillä seurauksella, että kyseinen
sopijakunta luopuu yhtiön osakkuudesta, sopimus lakkaa kyseisen kunnan
osalta.

Sopimus päättyy sopijakuntien siitä näin sopiessa.
18. Sopimuksen kieli

Tämä sopimus on laadittu samansisältöisenä suomeksija ruotsiksi.
19. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu kuutena (6) samansisältöisenä kappaleena, yksi
jokaiselle sopijakunnalle.

Vaasassa 14.2.2014
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Mustasaaren kunta

Vaasan kaupunki

4
Rurik
lberg
kunnanjohtaja

Vöyrin kunta

Afb%i^*..,

Tomas Häyry
kaupunginjohtaja

Christina Båssar
kunnanjohtaja

Tom Holtti
kunnansihteeri

6

