
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  1(10) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 21.9.2022 nro 4/2022 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.9.2022 kello 14.00 – 16.10   

 
KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 

Kokoustila Viesti 1. kerros B-ovi / Ms-Teams 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi pu-
heenjohtajana) 

Tolonen Ritva 
Määttä Voitto 
Pehkonen Tiina 
Lipsonen Tapio (poistui 15.55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja, Paltamo 
Varapj., Kajaani 
Jäsen, Hyrynsalmi 
Jäsen, Kuhmo 
 

( x ) 
( x )  
( x )  
teams 
  
 
 
 
 
 
 
(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Oikarinen Jukka  
Kääriäinen Antti (poistui 14.55) 
 
 
 

Toimitusjohtaja  
Tilintarkastaja 
 

( x ) 
( x ) 
 
 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT §§ 21 - 27 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien valinta taikka mer-
kintä edellisen kokouksen pöy-
täkirjan tarkastamisesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä allekirjoituksella. 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Määttä Voitto ja Pehkonen Tiina 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 

Puheenjohtaja    Sihteeri 
 

Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla. 
 
      
Ritva Tolonen    Jukka Oikarinen  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja to-
dettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi.  

Allekirjoitukset 

 
Allekirjoitukset sähköisesti viimeisellä sivulla. 
 
      
Määttä Voitto   Pehkonen Tiina 

PÖYTÄKIRJA ON VIETY 
KAINUUN JÄTEHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄN YLEISEEN 
TIETOVERKKOON 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 

Kajaani 30.9.2022 
 
Virka-asema    

Neuvoja-tiedottaja     
   Sari Komulainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

21 § TILINTARKASTUSSUUNNITELMA 2022 
 

Tilintarkastaja Antti Kääriäinen on toimittanut vuoden 2022 työoh-
jelman / tarkastussuunnitelman tarkastuslautakunnalle. Antti Kää-
riäinen esittelee tarkastussuunnitelman kokouksessa. 
 
Puheenjohtajan selostus: 
 
Esitellään kokouksessa. 
 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Hyväksyttiin tilintarkastajan suunnitelma huomautuksetta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
22 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 7 / 2022 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2022.  

• Astiatuotot ovat 13 % (197 371 €) budjetoitua pienemmät. 

• Jätekeskustuotot ovat 33 % (298 717 €) budjetoitua pienem-
mät. 

• Energiajätteen myyntituotot ovat 96 % (100 712 €) budjetoi-
tua pienemmät. 

• Muut tuotot ovat 51 % (124 577 €) budjetoitua suuremmat. 
 
Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 13 % (472 222 €) talousar-
viota pienempinä. 
 
Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet 2 % (74 348 €) talousar-
viota pienempinä.  

• Henkilöstökulut ovat 5 % (21 881 €) budjetoitua suuremmat. 

• Palvelujen ostot ovat 5 % (123 246 €) budjetoitua pienem-
mät. 

• Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 2 % (3 536 €) budjetoitua 
pienemmät. 

• Jäteveroa on maksettu 69 % (4 037 €) budjetoitua enem-
män. 

• Muut toimintakulut ovat 32 % (26 516 €) budjetoitua suurem-
mat. (uhkasakko 20 000 €) 

 
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 87 
109 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos 
ovat 352 925 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 265 
816 € alijäämää. 
 
Majasaaren tuottojen pieneneminen ei siirry suoraan tulokseen vai-
kuttavasti. Pienentynyt jätemäärä vaikuttaa myös ostopalvelujen 
hankintaan lajittelun ja hyödyntämiseen toimituksen osalta. 
 
Puheenjohtajan selostus: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä 
varten talouden seurantaraportin ajalta 1 - 7 / 2022. 

 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin 
ajalta 1 - 7 / 2022. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
23 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2022 
 

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta 
vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman 
mukaisesti. Suunnitelman perusteella laaditaan arviointikertomus 
kuluneesta tilivuodesta yhtymäkokoukselle. 
 
Taloutta ja hallintoa käsitellään jokaisessa tarkastuslautakunnan 
kokouksessa. 
 
Tarkastuslautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.3.2022 arvi-
ointikertomuksen sisällöksi: 
 

1. Talouden ja hallinnon arviointi 
2. Jätteenkuljetuksien kilpailutuksen onnistumisen ja vaikutus-

ten arviointi  
3. xxx 
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle 

 
Puheenjohtajan selostus: 

 
Esitellään kokouksessa. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta päätti muuttaa arviointikertomuksen sisältöä 
vuodelle 2022. Kohtaa kaksi muutetaan siitä syystä, että kilpailu-
tusta ei ehditä tekemään vuoden 2022 aikana.  
Uudeksi arvioinnin osa-alueeksi muutetaan 
 

2.  Jätelain muutokseen valmistautumisen onnistuminen 
 

Tässä kokouksessa käsiteltiin vain talouden seurantaa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
24 § KATSAUS INVESTOINTEIHIN: 
 

Toimitusjohtaja kertoo kesän 2022 investoinneista. 
 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Merkittiin tiedoksi vuoden 2022 investointikatsaus. Toimitusjohtaja 
kertoi myös vesien käsittelyn tilanteesta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
25 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: 
 

FCG koulutukseen osallistuminen. 
 
Jätehuoltomääräysten päivittäminen aikataulukatsaus. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta osallistuu FCG:n tarkastuslautakunnille järjes-
tämään etäkoulutukseen marraskuussa. Toimitusjohtaja muistuttaa 
koulutuspäivien aikataulusta vielä lokakuun aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
26 § SEURAAVA KOKOUS: 
 

 
 
Puheenjohtajan selostus: 
 
Esitellään kokouksessa 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.11.2022 klo 14 alkaen 
Majasaaren jätekeskuksessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

27 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN 
ANTAMINEN: 

Kokous päätettiin kello 16.10 ja annettiin liitteen mukainen valitus-
osoitus: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikai-
suvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), sekä 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymään määräajan viimeisenä päivänä ennen toi-
miston aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä-
misestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtä-
vänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä ar-
kipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun 
jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta. 
 
Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, tarkastus-
lautakunta. 
 
Postiosoite:  Viestitie 2, 87700 KAJAANI

   
Käyntiosoite: Viestitie 2, 87700 KAJAANI 
Sähköpostiosoite: info@ekokymppi.fi 
Faksinumero: 08 – 636 614 
Puhelinnumero:  08 – 636 611 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 
15 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, 
kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköi-
senä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymästä. 
 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 
30.9.2022. 
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