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Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta
1. Sopimuksen osapuolet
Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Salpakierto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä
sopijakunnat):
1. Lahden kaupunki
2. Asikkalan kunta
3. Heinolan kaupunki
4. Hollolan kunta
5. Kärkölän kunta
6. Myrskylän kunta
7. Orimattilan kaupunki
8. Padasjoen kunta
9. Pukkilan kunta
10. Sysmän kunta
Tämän sopimuksen sopijakunnat omistavat Salpakierto Oy:n.
Kunta, joka tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tulee omistamaan Salpakierto Oy:n osakkeita, tulee
myös tämän sopimuksen osapuoleksi ja sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen määräyksiä.

2. Sopimuksen tarkoitus
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia sopijakunnille kuuluvasta jätelain (646/2011) mukaisesta
jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukaisesti. Jätehuollon yhteistoiminta-alueen
kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Lahden seudun jätelautakunta. Lautakunta toimii Lahden
kaupungin lautakuntana kuntalain 51 §:n mukaisesti.

3. Päätöksenteko ja hallinto
Vastuukuntana toimivan Lahden kaupungin kaupunginvaltuusto asettaa yhteisenä jätehuoltoviranomaisena
toimivan Lahden seudun jätelautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien nimeämistä jäsenistä.
Lautakunnassa on 13 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kunnat nimeävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti:
• Lahti nimeää 6 jäsentä,
• Heinola, Hollola ja Orimattila kukin yhden jäsenen,
• Asikkala, Padasjoki ja Sysmä yhteisesti kaksi jäsentä sekä
• Kärkölä, Myrskylä ja Pukkila yhteisesti kaksi jäsentä.
Edellä mainituilla useamman kuin yhden kunnan muodostamilla kuntaryhmillä lautakuntapaikka vuorottelee
kuntien kesken kahden vuoden välein siten, että kukin kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen vuorollaan
aakkosjärjestyksessä. Muutos jäsenen toimikaudessa tapahtuu parittomien vuosien kesäkuun alusta lukien.
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Jäsenen nimeävän kunnan on ilmoitettava jäsen vastuukunnalle viimeistään kolme kuukautta ennen jäsenen
toimikauden alkamista.
Lahden valtuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan
valtuustokausittain Lahden nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi kuntaryhmästä
Heinola, Hollola, Orimattila siten vuorollaan aakkosjärjestyksessä.
Esityslista toimitetaan myös kunkin sopijakunnan nimeämälle kunnan jätehuollon vastuuhenkilölle.
Vastuukunnalla ei ole otto-oikeutta Lahden seudun jätelautakunnan päätöksiin.
Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Lahden kaupunki. Lautakunnan asioiden valmistelusta, toimeenpanosta
ja esittelystä määrätään erikseen. Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Lahden kaupungin sääntöjä
ja ohjeita.
Lautakunnan toimikausi on vaalikausi.

4. Jätelautakunnan tehtävät
Jätelautakunnan tehtävänä on toimia jätelain mukaisena kuntien jätehuoltoviranomaisena. lainsäädännön
muuttuessa yhteistoimintasopimukseen sisältyvät tehtävät kuuluvat yhteisesti hoidettaviin tehtäviin ellei
toisin sovita. Lisäksi jätelautakunta tekee esityksen jätehuollon palvelutasosta yhteistyössä sopijakuntien ja
Salpakierto Oy:n kanssa.

5. Yhteisen jätehuoltoviranomaisen toiminnan rahoitus
Jätelautakunnan menot muodostuvat jätelaissa säädettyjen viranomaistehtävien hoidon aiheuttamista
kustannuksista. Menot rahoitetaan Salpakierto Oy:n keräämistä jätemaksutuloista. Lautakunnan toiminnan
tulot ja menot sisällytetään vastuukunnan talousarvioon. Lautakunta toimittaa talousarvioehdotuksensa
Salpakierto Oy:lle seuraavaa tilikautta edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Vastuukunta laskuttaa
lautakunnan kustannukset ja yhteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset eriteltyinä
Salpakierto Oy:ltä.

6. Sopimuksen voimaantulo
Tämä sopimus korvaa sopimuskuntien aiemmin hyväksyneen lautakuntasopimuksen.
Tämä sopimus tulee voimaan 1.8.2021 tai kunkin kunnan osalta, kun kunta on sen hyväksynyt. Sopimus on
voimassa toistaiseksi. Sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä heti kunnan
hyväksymispäätöksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

7. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
Tämän yhteistoimintasopimuksen muutoksista päätetään sopijakuntien kesken.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen
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Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan kuntien välisin neuvotteluin. Tarvittaessa
neuvottelujen pohjaksi pyydetään Suomen Kuntaliiton asiantuntijalausunto.
Jos yhteisymmärrystä ei synny, asia ratkaistaan hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa.

9. Sopimuksen irtisanominen
Mikäli sopijakunta luovuttaa Salpakierto Oy:n osakkeet, päättyy myös tämä sopimus kyseisen sopijakunnan
osalta.
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