
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  1(12) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous  nro 1/2023 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
 

KOKOUSAIKA Perjantai 10.2.2023 klo 13:30 – 15:18 

KOKOUSPAIKKA Ms-Teams etäkokous / Viestitie 2, neuvotteluhuone, 87700 Kajaani 

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

Honkila Timo 
Mikkonen Jarno 
Valtanen Kalevi 
Veteläinen Milla 
Seppänen Riikka 
Leinonen Ulla 
Heikkinen Teemu 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, varapj 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Sotkamo 
Suomussalmi 
Kuhmo 
Paltamo 
Puolanka 

( x ) 
( teams ) 
( teams ) 
( teams ) 
( teams ) 
( teams ) 
( teams ) 

 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Marjut Kinnunen 
Esa Kumpulainen 

Pöytäkirjanpitäjä 
Asiakaspalvelupäällikkö 
Käyttöpäällikkö 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 1 -  9 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tar-
kastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan tar-
kastamisesta) 

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma Sign sähköisellä ohjelmistolla. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Mikkonen ja Kalevi Valtanen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
Timo Honkila 

Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 

Allekirjoitukset 
 
Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa. 
   

PÖYTÄKIRJA ON VIETY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄKSI TIETOVERK-
KOON 

Paikka ja päivämäärä    
 
Kajaani 15.2.2023 
 
    
Sari Komulainen, neuvoja-tiedottaja 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2023 
 
Hallintosääntö 5 §:  
”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään 
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimieli-
men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.” 
 
Hallintosääntö 6 §: 
”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjoh-
taja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat 
(asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhtey-
dessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvolli-
suus, toimielimen päättämällä tavalla.” 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus kokoontuu normaalisti tarvittaessa päiväkokouksina perjantaipäivinä. Kokouk-
set pidetään kuntayhtymän toimitiloissa. Kokoukset voidaan pitää muinakin aikoina ja 
Ms-Team etäkokouksina. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään 7 päivää 
ennen kokousta. Kutsu ja kokousmateriaali toimitetaan sähköpostilla, mikäli se on 
mahdollista. Tarvittaessa materiaali lähetetään postin välityksellä.  
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

2 § HALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄ-
VILLE ASETTAMINEN V. 2023 
 
Hallintosääntö 16 §: 
”Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoit-
taa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 
päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä 
aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Halli-
tus ja tarkastuslautakunta voivat kuitenkin päättää, ettei pöytäkirjaa aseteta yleisesti 
nähtäville.” 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Pöytäkirjan tarkastavat kunkin kokouksen valitsemat kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sähköisesti Visma Sign ohjelmalla. Kunkin kokouk-
sen tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäväksi tietoverkkoon 21 päiväksi laskettuna 
julkaisua seuraavasta päivästä. 
 
Viranhaltijapäätökset viedään nähtäväksi tietoverkkoon 21 päiväksi laskettuna julkai-
sua seuraavasta päivästä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

3 § POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ YHTYMÄ-
KOKOUKSEN 25.11.2022 § 6 PÄÄTÖKSESTÄ TEHTYYN KUNNALLISVALI-
TUKSEEN 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon liitteenmukaisen valituk-
sen johdosta. Lausunnossa on annettava selostus asiasta, vastattava oikeudenkäyn-
nin osapuolen esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuttava esitetystä 
selvityksestä. 
 
Lausunnon lisäksi hallinto-oikeudelle toimitettaviin asiakirjoihin tulee liittää valituksen-
alaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat sekä muu tarvittava selvitys. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus antaa liitteenmukaisen lausunnon ja dokumenttiselonteon asiakirjoi-
neen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

4 § KAINUUN YRITTÄJIEN ESITYS YHTEISTYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 
 
Kainuun Yrittäjät kutsuivat 15.12.2022 Ekokympin henkilöstön, luottamusjohdon, kun-
tien johdon ja yrittäjien edustajia yhteistyökokoukseen. Kokouksessa Kainuun Yrittäjät 
esittivät yhteistyöryhmän perustamista. 
 
Yhteistyöryhmän tehtävänä olisi tarkastella jätehuollon tilannekuvaa ja markkinoita 
muuttuvassa toimintaympäristössä ja kehittää Kainuuseen sopivaa toimintamallia. Yh-
teistyöryhmässä olisi Ekokympin henkilöstön ja luottamusjohdon edustus, kuntien 
edustus sekä Yrittäjien edustus. Yhteistyöryhmän koollekutsujaksi esitettiin Ekokymp-
piä. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus keskustelee ja päättää yhteistyöryhmän perustamisesta sekä yhteistyö-
ryhmään kutsuttavista edustajista. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus kutsuu kokoon yrittäjien toivoman yhteistyöryhmän. Kutsu esitetään 
yrittäjien toivomille tahoille. Kukin taho esittää kutsun perusteella oman edustajansa 
yhteistyöryhmään. Ensimmäinen kokous pidetään Ekokympin kokoon kutsumana ja 
jatkokokouksien vetovastuusta päätetään ensimmäisessä kokouksessa. Ensimmäi-
sessä kokouksessa määritellään myös yhteistyöryhmän toiminnan tavoitteet. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

5 § BIOKAASULAITOKSEN TOTEUTETTAVUUSSELVITYS 
 
Ekokymppi teki 2014 selvityksen biokaasulaitoksen rakentamisesta Kajaaniin. Selvi-
tyksessä tarkasteltiin kattavasti Kainuussa syntyviä biokaasulaitokseen soveltuvia jä-
tejakeita ja laitoksen kannattavuutta. Omistajaohjauksen seurauksena biokaasulaitos-
hanke jätettiin pöydälle. Biojätteiden vastaanotosta järjestettiin kilpailutus ja biojätteet 
on kuljetettu siitä lähtien Gasumin käsittelyyn pääasiassa Oulun laitokseen. Sopimuk-
sesta on menossa optiovuosi ja vastaanotto ja käsittely tullaan kilpailuttamaan uudes-
taan lyhyemmälle aikavälille. 
 
Biokaasun kysyntä on viimevuosina kasvanut voimakkaasti maailmantilanteen ja ener-
gian hinnan nousun vuoksi. Kainuussa on useita tahoja, jotka selvittävät biokaasulai-
toksen rakentamismahdollisuuksia. Selvityksissä keskitytään lähinnä maatalouksien 
biojätteisiin eli lantaan ja vihermassaan sekä yhdyskuntalietteisiin.   
 
Ekokymppi on päivittänyt 2014 tehdyn selvityksen vastaamaan tätä hetkeä erilliskerät-
tävän biojätteen ja haravointitähteiden osalta. Erilliskerätty biojäte vaatii käsittelyltään 
erilaisen laitteiston sen sisältämän muovin vuoksi. Tämän vuoksi se ei suoraan sovellu 
käsiteltäväksi esim. maatalouksien biojätteitä ja yhdyskuntalietteitä käsittelevään lai-
tokseen. Erilliskerätyn biojätteen mädätysjäännös hyväksytään myös luomulannoit-
teeksi. Hankkeelle on tarjolla useampi kiinnostunut yhteistyökumppani. Päivitetystä to-
teutettavuusselvityksestä tehdään vielä lyhennelmä. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Ekokymppi ei lähde itse toteuttamaan biokaasulaitosta kokonaisuudessa vaan haetaan 
sopivaa yhteistyökumppania biokaasulaitoksen rakentamiselle, jossa olisi mahdolli-
suus käsitellä erilliskerätty biojäte ja haravointitähde mahdollisimman lähellä. Samalla 
on hyvä selvittää biokaasun jatkojalostus esimerkiksi liikennepolttoaineeksi. Käynnis-
tetään neuvottelut kiinnostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja selvitetään osa-
omistajuuden mahdollisuus. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

6 § ELY-KESKUKSEN KUULEMINEN LIITTYEN JÄTEVEDEN PUHDITAMON TOI-
MINTAAN JA UHKASAKON MAKSUUN TUOMITSEMISEEN 
 
ELY-keskus on lähettänyt liitteenmukaisen kuulemisen uhkasakon maksuun tuo-
mitsemisesta. Kuulemiseen on vastattu liitteenmukaisella kirjeellä. 
 
Jäteveden puhdistamolle on tehty useita parannuksia vuoden 2022 loppupuolen 
aikana. Tehdyt toimenpiteet on esitetty vastauskirjeessä. Suurimpana kokonaisuu-
tena on laitoksen toiminnan täydellinen kuvaus ja siihen liittyvä säännöllinen huol-
tosuunnitelma. Laitoksesta on kartoitettu säännöllistä huoltoa ja puhdistusta vaati-
vat kohteet ja ne on käyty läpi vuoden vaihteen aikana. Laitos on toiminut epätyy-
dyttävästi lähinnä säännöllisen huollon puutteen vuoksi. Laitoksesta ei päästetä 
vettä maastoon eli toimitaan ns. sisäkierrolla niin kauan, että puhdistusteho on lu-
van edellyttämällä tasolla. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Merkitään tiedoksi. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

7 § MUUT ASIAT 
 
Alustava arvio vuoden 2022 tilinpäätöksestä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan esittelemä alustava tilinpäätös vuodelle 2022. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 1 - 4 

 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
 
 
 
Toimitusjohtaja poistui esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15:18 ja annettiin liitteenmukainen oikaisuvaatimus: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla 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 määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun jätehuollon kun-
tayhtymän yhtymähallitus. 
 
Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, yhtymähallitus 
 
Postiosoite:  Viestitie 2, 87700 KAJAANI   
Käyntiosoite: Viestitie 2, 87700 KAJAANI 
Sähköpostiosoite: info@ekokymppi.fi 
Puhelinnumero:  08 – 636 611 
 
Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 15 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymästä. 
 
 
Pöytäkirja on 15.2.2023 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämis-
päivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty xx.xx 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx 
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