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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 –  11.30 
 

KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2, ruokalan vieressä 
87700 KAJAANI 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Kananen Timo 
Tikkanen Veikko (klo 9.10 alkaen) 
Keränen Taisto 
Kalliokoski Ismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Antti Kääriäinen 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Tilintarkastaja KPMG Oy 

( x ) 
( - ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT §§ 28 – 32 

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

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ismo Kalliokoski ja Taisto Keränen. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Timo Kananen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani __.__.2011  Kajaani __.__.2011 

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 ___.___.2011 
Virka-asema   Allekirjoitus 
      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

28 § TARKASTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS V. 2010 
 

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tar-
kastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. 
 
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2010 vuoden 2010 tarkastus-
suunnitelman sisällöstä. Tarkastussuunnitelman toteutus aloitettiin kokouk-
sessa 17.9 kahdella ensimmäisellä sisältökohdalla (talouden tarkastus ja pal-
velujen tuottamisen arviointi kuntalaisten ja kuntien näkökulmasta). 
 
Syvennytään vielä kohtaan kaksi tarkemmin, kuntalaiskyselyjen ja mahdolli-
sen peruskuntiin lähetettävän kyselyn pohjalta.  
 
Liitteenä kuntalaisille tehdyt kyselyt toiminta-aikana ja raportti vuosilaskutuk-
sesta. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Esitellään kokouksessa. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta tutustui liitteenmukaisiin palvelujen tuottamista kuvaaviin 
raportteihin toimitusjohtajan esittelyn perusteella. Lautakunta piti pitää saatuja 
raportteja asiakastyytyväisyydestä ja vuosilaskutuksesta puhelinpalveluineen 
kattavina ja riittävinä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

29 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-9 / 2010: 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2010 sekä toimintakatteen, tu-
loksen ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Jätemäärän ja jätekeskuksen tuot-
tojen graafinen esitys ulottuu ajalle 1 - 10 /2010. Jätekeskustuotot 1-9 ovat 2 
% (37 207 €) budjetoitua suuremmat. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu ta-
lousarvion mukaan yhdeksälle kuukaudelle. Energiajätetuotot ovat 76 % (269 
440 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 52 % (43 187 €) budjetoitua 
suuremmat. Kokonaisuudessaan tulot ovat 6 % (189 046 €) arvioitua pie-
nemmät.  
Vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet 0,16 %. Ylitystä on tapahtunut, ainei-
den tarvikkeiden ja tavaroiden (84 165 €) sekä muiden kulujen (30 217 €) koh-
dalla.  Jäteveroa on tilitetty tullille 446 790 euroa, joka on 48 210 € budjetoitua 
vähemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 55 251 euroa. Käyttötalouden tulojen 
ja menojen erotus (toimintakate) on + 490 105 €. Poistot, rahoituskulut ja va-
rausten muutos ovat 391 919 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 
98 186 € ylijäämää. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-9 / 
2010. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1-9 / 
2010. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

30 § VIREILLÄOLEVAT HALLINTOPAKKOHAKEMUKSET: 
 

Yhtymähallitus on päättänyt kahdesta hallintopakkohakemuksen jättämisestä 
Kainuun elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle. Hakemukset koskevat 
kunnan vastuulle kuuluvan jätteen (energiajäte) kuljettamista kunnan osoitta-
maan paikkaan sekä viranomaisvalvontaa varten pyydettyjen tietojen saamis-
ta. 
 
Kainuun ely-keskus on antanut hallintopakkopäätökset kunnan vastuulle kuu-
luvan jätteen (energiajäte) kuljettamisesta kunnan osoittamaan paikkaan. Pää-
tökset koskevat neljää eri yrittäjää. Päätöksien mukaan yrittäjien on lopetetta-
va Kainuun alueella kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljettaminen muualle 
kuin Kainuun jätehuollon kuntayhtymän määräämään hyödyntämis- ja käsitte-
lypaikkaan. Päätöksille on asetettu uhkasakot ja että päätöstä on noudatetta-
va mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätökset liitteenä. 
 
Hallintopakkohakemukseen tietojen saamisesta valvontaa varten ei ole vielä 
saatu päätöstä ely-keskuksesta. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hallintopakkohakemuksien tilanteet. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

31 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: 
 

Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 8.2.2011 klo 9.00 Viestitiellä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

32 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN: 
 

Kokous päätettiin kello 11.30 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: §§ 28 - 32 
 

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: §§ - 

 


