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___________________________ JÄTELAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
1 § LAUTAKUNNAN TOIMIALUE
Lautakunnan toimialue kattaa ______________ Oy:n osakaskunnat:

___________________________________________________
2 § ISÄNTÄKUNTA
Lautakunta toimii __________________________________ kaupungin/kunnan lautakuntana.
3 § LAUTAKUNNAN TARKOITUS
Lautakunta toimii sopijakuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena siten kuin jätelain 23 §:ssä
säädetään.
4 § LAUTAKUNNAN KOKOONPANO
Isäntäkunnan valtuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on _____ jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Kukin sopijakunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen.
(Vaihtoehtoesimerkki:
Kunnat nimeävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuduittain seuraavasti:
_____________________
_____________________
_____________________
Useamman kuin yhden kunnan muodostamilla seuduilla lautakuntapaikka vuorottelee
kuntien kesken kahden vuoden välein siten, että kukin kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen vuorollaan.
Muutos jäsenen toimikaudessa tapahtuu parittomien vuosien alusta lukien. Jäsenen nimeävän kunnan on
ilmoitettava jäsen isäntäkunnalle viimeistään kolme kuukautta ennen jäsenen toimikauden alkamista.)

Isäntäkunnan valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kuultuaan
muita sopimuskuntia.
(Vaihtoehtoesimerkki: Isäntäkunnan valtuusto valitsee yhden jäsenistään lautakunnan puheenjohtajaksi
ja muiden kuntien edustajista vuorotellen yhden jäsenen varapuheenjohtajaksi.)

5 § LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT
Lautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain
(646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm.:
1. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista
päättäminen tässä yhteydessä (91 §, 35.3 §)
2. jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa (91.3 §)
3. jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35 - 38 §)
4. jätteenkuljetusrekisterin pitäminen (142 §)

5. kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 §)
6. jätetaksan hyväksyminen (79.3 §),
7. jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päättäminen ja muistutusten käsittely
(81 §),
8. jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 §) sekä
9. muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset.
6 § TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN
Lautakunta voi siirtää sille kuuluvaa ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.
7 § ESITTELY LAUTAKUNNASSA
Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään isäntäkunnan tehtävään määräämän viranhaltijan
esittelystä tai lautakunnan niin päättäessä puheenjohtajan selostuksen perusteella ilman esittelyä.
(Vaihtoehto: Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään lautakunnan tehtävään määräämän viranhaltijan esittelystä.)

Lautakunta valitsee itselleen sihteerin.
8 § OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN
Isäntäkunta voi käyttää kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta muissa kuin lautakunnalle jätelain
nojalla kuuluvissa viranomaisasioissa.
(Vaihtoehto: Isäntäkunta ei käytä kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta lautakunnan päätöksiin.
Vaihtoehtona myös, että ei ole tästä määräystä, jolloin otto-oikeuden olemassaolo jää tulkittavaksi kuntalain 51 §:n nojalla.)
9 § YHTEISTYÖVELVOITE
Lautakunta toimii yhteistyössä sopijakuntien, toimialueensa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten ja ___________ Oy:n kanssa. Lautakunnan on varattava sopijakunnille sekä niiden
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä ____________Oy:lle tilaisuus lausunnon antamiseen ennen jätehuoltomääräysten tai niiden muutosten hyväksymistä.
Lautakunnan on otettava käsittelyyn toimialueensa sopijakunnan, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tai _________ Oy:n aloitteesta lautakunnan tehtäviin kuuluva asia.
10 § PÖYTÄKIRJA JA ASIAKIRJAT
Sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat, jotka laaditaan lautakunnan päätösten mukaisesti, allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä
allekirjoittaa pöytäkirjanotteet.
Pöytäkirja lautakunnan kokouksista on lähetettävä välittömästi tarkistuksen jälkeen sopijakuntien kunnanhallituksille ja __________ Oy:lle. Pöytäkirjat lautakunnan kokouksista pidetään
nähtävillä jokaisessa sopijakunnassa kuntalain mukaisesti.
11 § YLEISTÄ
Muutoin lautakunta työskentelee kuntalain ja isäntäkunnan hallintosäännön mukaisesti.
Voimaantulo
(päivämäärä; voidaan määrätä tulemaan voimaan valituksesta huolimatta)

