SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ JÄTEHUOLLON VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA
1. Sopimuksen osapuolet

1. Tampere
Tampereen kaupunkiseudun kunnat:
2. Kangasala
3. Lempäälä
4. Nokia
5. Orivesi
6. Pirkkala
7. Vesilahti
8. Ylöjärvi
Muut kunnat:
9. Hämeenkyrö
10. Ikaalinen
11. Juupajoki
12. Mänttä-Vilppula
13. Parkano
14. Pälkäne
15. Ruovesi
16. Sastamala
17. Virrat

2. Osakkuus Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ssä

Sopijakunnat omistavat yhdessä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, joka on perustettu
toiminta-alueensa jätehuollon järjestämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Sastamalan kaupunki omistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakkeita tällä hetkellä
ainoastaan Mouhijärven ja Suodenniemen alueidensa osalta, jotka kuuluvat yhtiön
toiminta-alueeseen.
Uusi kunta, joka tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tulee omistamaan
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakkeita ja joka on siirtänyt yhtiölle jätelain 43 §:n
mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvän palvelutehtävän, liittyy myös
tämän sopimuksen osapuoleksi ja se sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen
määräyksiä.

3. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on sopia sopijakunnille kuuluvasta jätelain (646/2011)
mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta jätelain 23 §:n mukaisesti.
Säännöksen mukaan kunnilla on oltava yhteinen jätehuoltoviranomainen, kun kunnat
ovat siirtäneet kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät kuntien
omistamalle jäteyhtiölle.
Sopijakunnat muodostavat jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien
yhteisenä toimielimenä, jätehuoltoviranomaisena, toimii Tampereen kaupungin
alueellinen jätehuoltolautakunta. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan
Tampereen kaupunki toimii kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana .
Tämä sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä
toimielimestä.
Tehtävien hoitamisessa on kysymys kuntalain mukaisesta lakisääteisestä
yhteistoiminnasta, jossa tehtävien järjestämisvastuu siirretään Tampereen kaupungin
alueelliselle jätehuoltolautakunnalle.
Tämä sopimus korvaa sopijapuolten välillä 1.6.2017 alkaen voimassa olleen
sopimuksen jätehuollon viranomaistehtävistä.

4. Yhteinen toimielin ja sen kokoonpano

Kuntalain mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Tampereen kaupungin
alueellinen jätehuoltolautakunta.
Jätehuoltolautakuntaan kuuluu yhteensä 16 jäsentä ja kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Tampereen kaupunki valitsee 8 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Tampereen kaupunkiseudun kunnat valitsevat yhteensä 4 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Muut kunnat valitsevat yhteensä 4 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet valitaan koko neljän vuoden mittaiseksi
valtuuston toimikaudeksi 1.6.-31.5. kuntien kesken yhteisesti sovittavien
periaatteiden mukaisesti. Ensimmäinen toimikausi kestää 31.5.2021 asti.
Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5. Hallinto ja päätöksenteko

Alueellinen jätehuoltolautakunta on Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva
toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta tässä sopimuksessa tarkoitetut
kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät.

Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen kaupungin sääntöjä,
määräyksiä ja ohjeita.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja
toimeenpanosta huolehtii Tampereen kaupunki.
Jätehuollon johtavana viranhaltijana ja esittelijänä toimii Tampereen kaupungin
hallintosäännön mukainen viranhaltija.
Jätehuoltolautakunta voi päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä
ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii lautakunnan
alaisuudessa.
Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenille toimitettavan esityslistan lisäksi
yhteistoiminta-aluetta koskeva esityslista ja pöytäkirja toimitetaan kunkin
sopijakunnan nimeämälle viranhaltijalle.
Mikäli Tampereen kaupungin hallintosääntöä muutetaan jätehuollon
viranomaistehtävien järjestämisen osalta, kuulee Tampereen kaupunki sopijakuntia
ennen muutosta.
Tampereen kaupunginhallituksella ei ole otto-oikeutta päätöksiin, jotka koskevat
tässä sopimuksessa mainittuja jätelaissa säädettyjä viranomaistehtäviä. Tampereen
kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus jätehuoltolautakunnan
tekemiin mahdollisiin kuntalain mukaisiin päätöksiin.

6. Alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävät
Alueellisen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on toimia jätelain mukaisena
yhteistoiminta-alueen kuntien jätehuoltoviranomaisena, jonka tehtävänä on päättää
jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä.
Jätelain mukaisiin viranomaistehtäviin sisältyy muun muassa:
• Jätehuoltomääräyksistä ja niiden poikkeamisista päättäminen
• Kunnan jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen ja päätöksen
täytäntöönpanon seuranta
• Jätetaksan hyväksyminen
• Jätemaksujen maksuunpanon määrääminen sekä maksujen
kohtuullistamisesta ja jätemaksumuistutuksista päättäminen
• Jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen
• Jätelain 42 §:n mukaisista poikkeamisista päättäminen koskien
liittymisvelvollisuutta kunnan järjestämään jätehuoltoon
Mikäli jätelainsäädäntö muuttuu, hoitaa alueellinen jätehuoltolautakunta kunnalle
säädetyt tässä mainittuja tehtäviä vastaavat tehtävät uusien säännösten mukaisesti.

7. Yhteistyövelvoite

Alueellisen jätehuoltolautakunnan on toimittava yhteistyössä kuntien ja ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.
Jätehuoltolautakunnan on varattava toimialueensa kunnille sekä niiden ympäristönsuojeluviranomaisille tilaisuus tulla kuulluksi ennen jätehuoltomääräyksistä
päättämistä.
Jätehuoltolautakunnan on otettava käsittelyynsä kunnan tai ympäristönsuojeluviranomaisen aloitteesta tehty lautakunnan toimivaltaan kuuluva asia.

8. Talous ja taloudenhoito

Talous ja talouden hoito on osa Tampereen kaupungin talousarviota,
taloussuunnittelua ja kirjanpitoa.
Jätehuoltolautakunnan on tehtävä Tampereen kaupunginvaltuustolle esitys
seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien
taloussuunnitelmaksi.
Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopijakunnille varattava tilaisuus
esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja
rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden alustava yhteistoiminnan
talousarvio on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja
-suunnitelma 15.1. mennessä
Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat
ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijakuntien maksuosuuksilla ja muilla
tuloilla. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan
hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on
noudatettava talousarviota.
Tilikauden aikana mahdollisesti hyväksyttävien talousarviomuutosten on
perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai
palveluiden käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo
tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Talousarvioon tehtävistä muutoksista
päättää Tampereen kaupunginvaltuusto. Esitys muuttamisesta on annettava
sopijakunnille tiedoksi riittävän ajoissa ennen kaupunginvaltuuston
talousarviokokousta.

9. Toiminnan rahoitus

Alueellisen jätehuoltolautakunnan menot muodostuvat jätelaissa säädettyjen
viranomaistehtävien hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Jätehuoltolautakunnan toiminnan rahoitus toteutetaan sopijakuntien jätehuollon
asiakkailta perittävään jätemaksuun sisällytettynä. Jätemaksut perii Pirkanmaan
Jätehuolto Oy.
Tampereen kaupunki laskuttaa alueellisen jätehuoltolautakunnan kustannukset ja
yhteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:ltä.
Edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistuttua Pirkanmaan Jätehuolto Oy tilittää
Tampereen kaupungille toteutuneiden kulujen ja maksetun laskun erotuksen. Mikäli
laskutus on toteutuneita kuluja enemmän, tilittää Tampereen kaupunki erotuksen
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.

10. Asiakirjahallinta

Tampereen kaupunki huolehtii alueellisen jätehuoltolautakunnan asiakirjojen
arkistoimisesta voimassa olevan lainsäädännön ja erillisen arkistointisuunnitelman
mukaisesti.
Jätehuollon järjestämistä koskevat asiakirjat, jotka on laadittu sopijakunnissa ennen
1.5.2012, jolloin jätehuollon viranomaistehtävät siirtyivät alueelliselle
jätehuoltoviranomaiselle, säilytetään näissä kunnissa. Alueellisella
jätehuoltolautakunnalla on pyynnöstä oikeus saada mainitut asiakirjat käyttöönsä
korvauksetta. Sopijakunnat sitoutuvat toimittamaan asiakirjat viipymättä
lautakunnalle.

11. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

Tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien yhtäpitävillä
päätöksillä.
Mikäli jonkun sopijakunnan rajat muuttuvat tai Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
toiminta-alueen rajat kunnassa muuttuvat, sitoutuvat sopijakunnat tältä osin
neuvottelemaan tarvittavista muutoksista tähän sopimukseen.

12. Vakuutus ja vahingonkorvausvastuu

Jätehuoltoviranomaisen toiminnan vakuutusten kustannukset kirjataan jätehuoltoviranomaisen yleisiin kustannuksiin, jotka katetaan kohdan 8. mukaisesti.
Sellaisten kolmannelle osapuolelle aiheutuneiden vahinkojen kustannukset, joita
vakuutukset eivät kata, jaetaan kuntien asukasluvun suhteessa kunnille.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin
neuvotteluin. Tarvittaessa neuvottelujen pohjaksi pyydetään Suomen Kuntaliiton
lausunto.
Jos yhteisymmärrystä ei synny, asia ratkaistaan hallintoriita-asiana hallintooikeudessa.

14. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2020 ja on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolten
kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen päätöksillään seuraavasti:
• Tampere 16.12.2019 § 209
• Kangasala 11.11.2019 § 95
• Lempäälä 30.10.2019 § 78
• Nokia 11.11.2019 § 89
• Orivesi 28.10.2019 § 60
• Pirkkala 21.10.2019 § 77
• Vesilahti 28.10.2019 § 39
• Ylöjärvi 04.11.2019 § 92
• Hämeenkyrö 18.11.2019 § 51
• Ikaalinen 11.11.2019 § 35
• Juupajoki 11.11.2019 § 14
• Mänttä-Vilppula 11.11.2019 § 89
• Parkano 28.10.2019 § 5
• Pälkäne 07.11.2019 § 42
• Ruovesi 11.12.2019 § 46
• Sastamala 11.11.2019 § 59
• Virrat 18.11.2019 § 72
Sopimus tulee näiden kuntien osalta voimaan, vaikka jokin muu sopimuskunta ei sitä
mahdollisesti hyväksyisikään. Voimaantulon edellytyksenä kuitenkin on, että
Tampereen kaupunki vastuukuntana on sopimuksen hyväksynyt.
Mikäli sopijakunta luovuttaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakkeet, päättyy myös
tämä sopimus kyseisen sopijakunnan osalta.

