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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 –  14.10 
 

KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Kananen Timo 
Tikkanen Veikko 
Keränen Taisto 
Kalliokoski Ismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Aarne Pohjola 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Tilintarkastaja KPMG Oy 

( x ) 
( - ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT §§ 18 – 22 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ismo Kalliokoski ja Taisto Keränen. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Timo Kananen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani __.__.2009  Kajaani __.__.2009 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun mu-
kaiseksi. Pöytäkirjan käsittely-
lehdet on samalla varustettu 
nimikirjaimillamme. 

Allekirjoitukset 
 
      
Ismo Kalliokoski  Taisto Keränen 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä 
Kajaani ___.___.2009 
Virka-asema   Allekirjoitus 
      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

18 § KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMA AJALLA 1- 7 / 2009: 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2009 sekä tuloseurannan, os-
topalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 12 % budje-
toitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu tasaisen vuosiennus-
teen mukaan kuudelle kuukaudelle. Energiajätetuottoja ei ole toteutunut toi-
minnan aloittamisen viivästymisen vuoksi. Muut tuotot ovat 31 % pienemmät 
kuin budjetoidut. Kokonaisuudessaan tulot ovat 283 128 € arvioitua pienem-
mät. 
 
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 6 %. Ylitystä on tapahtunut aineiden, 
tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen kohdalla. Jäteveroa on tilitetty 
tullille 33 459 euroa arvioitua vähemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen 
erotus (toimintakate) on + 319 612 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja 
varausten muutos ovat -305 666 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodos-
tuu 28 202 € ylijäämää. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten ta-
loudenseurantaraportin ajalta 1 – 7 / 2009.  
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 7 / 
2009. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

19 § KANNANOTTO SELVITYKSEEN KAINUUN JÄTEHUOLLON 
KUNTAYHTYMÄN LIITTÄMISESTÄ KAINUUN MAAKUNTA-
KUNTAYHTYMÄÄN VUODEN 2013 ALUSTA: 
 
Lainaus selvitysmiehen raportin johdannosta (LIITE): 
 
Määräaikaisen lain Kainuun hallintokokeilusta voimassaolo päättyy 31.12.2012. Kai-
nuun kunnat ovat yhdessä valtion viranomaisten ja Kainuun maakunta–kuntayhtymän 
kanssa aloittaneet valmistelun, jonka tarkoituksena on päättää siitä, miten lakisäätei-
set kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut ja niiden hallinto järjestetään kokoilun 
päätyttyä Kainuussa. Kainuun kuntien edustajien kokous päätti 10.3 käynnistää val-
mistelun seuraavat vaihtoehdot huomioiden: Kainuun hallintokokeilulain vakinaista-
minen, maakunnallinen monialainen perinteinen kuntayhtymä ja maakuntahallinnon 
ja valtion aluehallinnon yhdistäminen. 
 
Kokous päätti perustaa valmistelutyötä johtamaan laajan ohjausryhmän ja sille työva-
liokunnan, joka se valtuutti aloittamaan työnsä heti.  
 
Kokouksessa ja Kainuun maakuntahallituksen tekemän kuntakierroksella on tullut 
esille, että tulee selvittää olisiko maakuntayhtymän tehtäviksi annettava Kainuun jä-
tehuolto, Kainuun pelastuslaitos ja maatalouselinkeinoon liittyvät kuntien tehtävät ja 
resurssit. Ohjausryhmän työvaliokunta kokouksessaan 24.6.2009 antoi hallintojohtaja 
Kalevi Yliniemelle tehtäväksi selvitysmiehenä selvittää pikaisesti ja valmistella asia 
ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen 25.08.2009. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Esitellään kokouksessa. 
 
Puheenjohtaja esitti, että lautakunta valmistelee kannanoton selvitysmiehen 
raporttiin jätehuollon kuntayhtymän liittämisestä Kainuun maakunta-
kuntayhtymään vuoden 2013 alusta. Kannanotto valmistellaan seuraavaan 
kokoukseen. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

20 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMAN MUKAISEN 
TOIMINNAN ALOITTAMINEN: 

 
Tarkastuslautakunta laati kokouksessaan 12.6.2009 suunnitelman tehtävistä 
ja tarkasteltavista toiminnoista, joita lautakunta tekee itsenäisesti yhtymäko-
kouksen valitseman tilintarkastajan rinnalla. 
 
Suunnitelmasta valitaan tietyille jaksoille painopistealueet, joihin syvennytään 
tarkemmin. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Lautakunta valitsee painopistealueet, joihin syvennytään syksyn 2009 aikana. 
Painopistealueista aloitetaan aineiston ja tietojen kerääminen, jonka perustella 
toimintaa tarkastellaan. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta päättä keskittyä toimintansa alkuvaiheessa liitteenmukai-
sen tarkastussuunnitelman kohtiin 2, 4 ja 5. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

21 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: 
 

 
 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Keskusteltiin yleisesti valitusprosessien vaikutuksista ja niiden aiheuttamista 
riskeistä ja viivytyksistä, jos ne koskevat lakisääteisten toimintojen toteuttamis-
ta tai jos niillä on taloudellista vaikutusta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN: 
 

Kokous päätettiin kello 14:10 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen  Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan 
perusteet  oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee 
  vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
   
  Pykälät: §§ 18 - 22 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mu-
kaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla: 

  
  Pykälät: §§ 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta 
  Viestitie 2 

87700 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

 
 
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja 
sisältö   se on tekijän allekirjoitettava. 
   
   
VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituk-

sella.  
  Valitusviranomainen ja postiosoite: 
   
  Oulun hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 OULU. 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
  Pykälät: §§ 

 


