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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Tiistai 14.6.2011 kello 9.00 –  11.10 
 

KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2, ruokalan vieressä 
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=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Antti Kääriäinen 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Tilintarkastaja KPMG Oy 

( x ) 
( - ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT §§ 13 – 17 

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 
 
 
 
 
   
Veikko Tikkanen 

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: 

13 § ARVIOINTISUUNNITELMAN SISÄLTÖ VUODELLE 2011 
 

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden arviointia / tarkastusta 
vuosittain tarkastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. 
 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
1. Talouden arviointi (talouden tervehdyttämisohjelma) 
2. Toiminnan arviointi 

- perussopimuksen uudistamisen ja uuden jätelain mukaisten velvoittei-
den tarkoituksenmukaisuuden arviointi 

- jätteen hyödynnettävyyden kehitys /  infrainvestoinnit 
- lajittelupaikkaverkostot asiakasnäkökulmasta 
- ostopalvelujen toimivuus 

3. Asiakas- / kuntatyytyväisyys 
4. Mahdolliset toimeksiannot tilintarkastajalle 

 
Tarkastuslautakunta: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti. 
Tarkastuslautakunta kokoontuu arviointisuunnitelman mukaisiin tehtäviin vuo-
den 2011 aikana syyskuussa 16.9. klo 9.00 ja joulukuussa 9.12 klo 9.00.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

14 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 4 / 2011: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 4 / 2011 sekä toimintakatteen, tu-
loksen ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Jätemäärän ja jätekeskuksen tuot-
tojen graafinen esitys ulottuu ajalle 1 - 5 /2011. Jätekeskustuotot 1-4 ovat 4 % 
(33 688 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu talous-
arvion mukaan neljälle kuukaudelle. Energiajätetuotot ovat 66 % (59 506 €) 
budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 15 % (6 453 €) budjetoitua pienem-
mät. Kokonaisuudessaan tulot ovat 7 % (99 647 €) arvioitua pienemmät.  

Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 7 % (80 743 €). Ylitystä on tapahtunut, 
aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden (60 266 €, josta noin 50 000 € penkka II 
sulkemiseen) sekä muiden kulujen (4 030 €) kohdalla.  Jäteveroa on tilitetty 
tullille 234 724 euroa, joka on 45 276 € budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut 
ovat alittuneet 56 911 euroa. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimin-
takate) on + 218 379 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muu-
tos ovat 184 187 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 34 193 € yli-
jäämää. 

 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten ta-
loudenseurantaraportin ajalta 1 – 4 / 2011. 

 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esittelemän talouden-
seurantaraportin. 
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota Oulun hallinto-oikeuden 15.4.2011 an-
tamaan päätökseen, jolla se keskeytti Kainuun ELY-keskuksen hallintopakko-
päätöksen toimeenpanon. Hallintopakkopäätöksellä velvoitettiin Huurinainen 
Oy toimittamaan kunnan käsittelyvastuulle kuuluva energiajäte Majasaaren jä-
tekeskukseen. Päätöksen vaikutuksesta energiajätevirta on pienentynyt mer-
kittävästi vaikuttaen mm. energiajätteestä saataviin käsittelymaksuihin. Oulun 
hallinto-oikeudelle on annettu lausunto asiaan.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

15 § ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 
 

Kuntayhtymä on tehnyt asiakastyytyväisyyskyselyn noin 1000 asukkaan otok-
sena. Mukana on sekä vakituisia asuntoja että loma-asuntoja eri kunnista. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee kyselyn tuloksen tiedoksi. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta seuraa eniten kritiikkiä saaneita palve-
lukohtia (siisteys, tyhjennykset, aukioloajat). 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

16 § MUUT ASIAT 
 

Seuraava kokous 16.9 klo 9.00. 
 
Keskusteltiin mahdollisuudesta pitää lajitteluasemia avoinna muiden julkispal-
veluiden kanssa yhtä aikaa (esim. KELA, verotoimisto ym.). Haja-
asutusalueen asukkaiden olisi helpompaa muistaa aukioloajat. 
Asia jätetään selvitettäväksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

17 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN: 
 

Kokous päätettiin kello 11.10 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: §§ 14, 15, 16, 17 
 

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

  
  Pykälät: §§ 13 
 
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: §§ 13 
 

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: §§ 

 


