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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 – 17.20 

KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Juutinen Eero 
Palm Pirkko 
Heikkinen Hilkka 
Oikarinen Erkki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja, Kajaani 
Varapj., Paltamo 
Jäsen, Ristijärvi 
Jäsen, Suomussalmi 
 
 

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

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Antti Kääriäinen 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Tilintarkastaja 

( x ) 
( - ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT §§ 21 – 24 

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

Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Palm ja Erkki Oikarinen. 
 
 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Eero Juutinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

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

Tarkastusaika 
Kajaani __.__.2015  Kajaani __.__.2015 

Allekirjoitukset 
 
      
Pirkko Palm   Erkki Oikarinen 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä 
Kajaani ___.___.2015 
Virka-asema   Allekirjoitus 
      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

21 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ VUODELLE 2015 
 

Tarkastuslautakunta toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta vuosittain tar-
kastussäännön ja erikseen päätettävän suunnitelman mukaisesti. Suunnitel-
man perusteella laaditaan arviointikertomus kuluneesta tilivuodesta yhtymä-
kokoukselle. 
 
Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen sisältöä kokouksessaan 
26.2.2015 § 4. Arviointikertomuksen sisällöksi hyväksyttiin seuraavat kohdat. 
 
1. Talouden ja hallinnon arviointi 
2. Biojätteiden ja lietteiden jätteiden käsittely tulevaisuudessa 
3. Kuntalaiskysely vuodelle 2015 
4. Mahdollinen toimeksianto tilintarkastajalle 
 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Esitellään kokouksessa.  
 
Liitteenä omistajaohjauskysely peruskuntiin eloperäisten jätteiden käsittelyn 
kehittämisestä pitkällä aikavälillä. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuntiin lähetetyn omistajaohjausky-
selyn. Hallitus ja yhtymäkokous päättävät jatkotoimenpiteistä keväällä 2016, 
kun kaikki kunnat ovat antaneet lausuntonsa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1- 9 / 2015 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2015 sekä toimintaan liittyvät 
graafiset kuvaajat. Astiamaksujen tuotot ovat 14 % (242 435 €) budjetoitua 
pienemmät. Jätekeskustuotot ovat seitsemän prosenttia (58 375 €) budjetoitua 
suuremmat. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energia-
jätetuotot ovat 81 % (78 503 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 8 % 
(20 019 €) budjetoitua pienemmät. Kokonaisuudessaan tuotot ovat 7 % ta-
lousarviota pienemmät.  
Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 1 % (45 172 €). Ylitystä on tapahtunut 
henkilöstökulissa 4 % (25 710 %) ja ostopalveluissa 3 % (55 366 €). 
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 411 077 €. Las-
kennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat - 465 419 €, jolloin 
seurantakauden tulokseksi muodostuu -54 342 € alijäämää. Vuodelta 2014 
tehty REF-varaus (90 000 €) huomioituna tulos on 13 158 € ylijäämää. 
 
Astiamaksujen osalta on aloitettu vertailu ja tarkastelu edelliseen vuoteen ver-
rattuna, jonka perusteella budjetti on laadittu. Jätekeskuksen osalta lietteiden 
käsittelymaksut alkoivat tilittymään vasta kesäkuun alusta. Energiajätteen 
myynti painottuu todennäköisesti vuoden loppupuolelle. Ostopalveluista ja me-
teriaaleista on siirtymässä noin 200 000 euron summa (biokentän laajennus) 
investointeihin. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten ta-
louden seurantaraportin ajalta 1-9 / 2015. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

23 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT: 
 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona x.2.2016 klo 16 alkaen toimistolla. 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  5(5) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 23.11.2015 nro 5/2015 
 
 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

24 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN: 
 

Kokous päätettiin kello 17.20 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: §§ 21 - 24 
 

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: §§ - 

 


