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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
KOKOUSAIKA 7.11.2022 klo 14.00 – 16.59 

KOKOUSPAIKKA 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Kokoustila Viesti / Ms-Teams 
Viestitie 2 
87700 Kajaani 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä kuka toimi 
puheenjohtajana) 

Honkila Timo 
Mikkonen Jarno 
Valtanen Kalevi 
Veteläinen Milla 
Seppänen Riikka 
Leinonen Ulla 
Heikkinen Teemu 
 
Milla Veteläinen toimi puheenjohtajana § 
24 ajan. Timo Honkila saapui 
kokoukseen klo 14:18 ja siirtyi 
puheenjohtajaksi klo 15:23. 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, varapj 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Sotkamo 
Suomussalmi 
Kuhmo 
Paltamo 
Puolanka 

( x ) 
( teams ) 

( x ) 
( teams ) 

( x ) 
( teams ) 
( teams ) 

 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Marjut Kinnunen 
Esa Kumpulainen 

Pöytäkirjanpitäjä 
Asiakaspalvelupäällikkö 
Käyttöpäällikkö 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 24 -  30 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Visma sign sähköisellä ohjelmistolla. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Leinonen ja Teemu Heikkinen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Timo Honkila 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

Allekirjoitukset 
 
 
Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa. 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani 11.11.2022 
 
Virka-asema    
Neuvoja-tiedottaja     
   Sari Komulainen 

https://sign.visma.net/fi/document-check/cfa8327b-0ae6-4002-896e-3dcde66c7309

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  2(12) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous  nro 5/2022 
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24 § JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN 

Yhtymähallitus 28.7.2022 § 20 
 
Jätelain muutos hyväksyttiin 19.7.2021. Muutoksen myötä osa jätehuoltomääräyksien 
kohdista joudutaan päivittämään. 
 
Jätehuoltomääräysten luonnos ja yleinen osa on valmisteltu viranhaltijatyönä Kuntaliiton 
mallin pohjalta. Yleisessä osassa ei ole sitovia määräyksiä, vaan siinä kerrotaan 
jätelainsäädännöstä ja muusta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista sekä annetaan yleistä 
tietoa jätehuollosta. Varsinainen määräysosa sisältää tarkemmat sitovat määräykset. 
Varsinaisten määräysten lisäksi on valmisteltu perusteluosa, jossa selvennetään 
jätelainsäädännön, jätehuoltomääräysten ja toiminta-alueella sovittujen linjausten 
yhteisvaikutusta käytännön soveltamiseen. Perusteluosaa ja määräysten liitekarttaosaa 
(erillliskeräysalueet) pidetään yllä viranhaltijatyönä, jolloin se ei vaadi hyväksyntäkäsittelyä, 
jos käytännöissä tapahtuu muutoksia.  
 
Jätehuoltomääräykset ovat voimassa koko kuntayhtymän toiminta-alueella ja ne koskevat 
pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. 
 
Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa säännöksiä mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, 
kuljetuksesta ja käsittelystä, jätehuoltojärjestelmään liittymisestä sekä näiden toimintojen 
teknisestä toteutuksesta. Määräyksillä säädetään myös jätteiden omatoimisen ja 
pienimuotoisen käsittelyn edellytyksistä sekä vaatimuksista. Määräyksissä on huomioitu 
jätteen määrän vähentäminen sekä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien terveys- ja 
ympäristöhaittojen tai roskaantumisen ehkäiseminen. 
 
Keskeisimmät muutosehdotukset koskevat: 
 
1. Biojätteen ja hyötyjätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutoksen vuoksi kunnan vastuulle 

asuinkiinteistöjen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan osalta. Käytännössä Ekokymppi 
kilpailuttaa nämä kuljetukset. Ekokymppi määrittelee erilliskeräysalueet, joilla näitä 
kuljetuksia toteutetaan.  

2. Kunnan järjestämään kuljetukseen sisältyy astiapalvelu ja pesupalvelu. Tämä tarkoittaa 
sitä, että asiakas saa uuden astian palvelun alkaessa tai astiarikon tai astian vaihdon 
yhteydessä. Astiat pestään myös säännöllisin väliajoin.   

3. Kompostointi-ilmoitus muuttuu määräaikaiseksi ja ilmoituksessa pyydetään aiempaa 
laajemmin tietoja kompostoinnista.  

4. Kunta velvoitetaan järjestämään poistotekstiilien alueellinen keräys ja kerätty 
poistotekstiili toimitetaan kotimaahan uusiokuidun valmistukseen.  

5. Lasipakkausten erilliskeräys joudutaan eriyttämään metalli-lasin erilliskeräyksestä 
tuottajayhteisön asettamien vaatimusten vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
vähintään neljän huoneiston kiinteistöille tulee yksi jäteastia lisää pakkauslasia varten.  

6. Tuottajayhteisöt maksavat korvausta erilliskerätystä pakkausjätteestä. Korvaus 
maksetaan niille asuinkiinteistöille, joista pakkausjätteitä kerätään kiinteistöittäin.  

 
Jätelain 92 §:n mukaisesti ennen kunnan jätehuoltomääräysten antamista 
kunnan on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä 
tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Kuntalaisille ja muille 
asianosaisille varataan vaikutusmahdollisuus kuntalain 41 §:n mukaisesti ennen 
jätehuoltomääräysten hyväksymistä. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Yhtymähallitus hyväksyy jätehuoltomääräysten luonnoksen, yleisen osan luonnoksen ja 
perusteluosan luonnoksen. Jätehuoltomääräysten luonnokset asetetaan yleisesti nähtäville 
peruskuntien ilmoitustauluille ja kuntayhtymän verkkosivuille 1.8 – 9.9.2022 väliseksi ajaksi. 
Jätehuoltomääräysten nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan alueen 
paikallislehdissä. 
 
Luonnoksista pyydetään lausunnot peruskunnilta, peruskuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisilta, Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun Yrittäjiltä, Suomen 
pakkauskierrätys RINKI Oy:ltä, kiinteistöliitolta sekä tarvittaessa muilta sidosryhmiltä. 
Lausunnot pyydetään toimittamaan 9.9.2022 mennessä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
Jätehuoltomääräysten uudistamisesta on pyydetty lausunnot päätöksen mukaisesti 
9.9.2022 mennessä. Uudistamista koskeva kuulutus taustamateriaaleineen on ollut 
nähtävillä peruskuntien ilmoitustauluilla sekä Ekokympin verkkosivuilla. Kuulutus on 
julkaistu myös Kainuun Sanomat ja Koti-Kajaani lehdissä. Lausuntoja on saatu 
seuraavilta tahoilta yhteensä kaksitoista kappaletta: 
 

- Hyrynsalmen kunta, kunnanhallitus, KH16.08.2022 § 111, 
148/00.04.01.2022 (hyväksyy luonnoksen sellaisenaan) 

- Kajaanin kaupunki, ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 05/2022, § 
43, KajDno-2018-189 (lausuttu yleistä ja pykäliin 6, 18, 19 ja 21) 

- Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta OULYMP 
25.08.2022 § 68, 1053/11.00.03/2022 (lausuttu yleistä ja pykäliin 16, 18, 21 
ja 36) 

- Sotkamon kunta, kunnanhallitus KHALL § 152, 302/11.03.02.2022 (ei 
lausu) 

- Sotkamon kunta, ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPTEKLT § 111, 
302/11.03.02.2022 (lausuttu pykäliin 18, 21, 36 ja 37) 

- Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus KAIELY/82/2018/6.9.2022 (lausuttu 
yleistä, kohtaan 1.4 ja pykäliin 2, 18, 34, 36, ja 37) 

- L&T Ympäristöpalvelut Oy, lausunto 2.9.2022 (lausuttu yleistä ja pykäliin 
12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 32, 47) 

- Suomussalmen kunta, ympäristötarkastaja Jukka Korhonen lausunto 
7.9.2022 (lausuttu yleistä ja kohtaan 1.1) 

- Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi, toiminnanjohtaja Johanna Laitala, email 
8.9.2022, ei lausuttavaa 

- Puolangan kunta, ympäristötarkastaja Kalevi Huovinen, lausunto 9.9.2022 
(lausuttu yleistä ja pykälään 16) 

- Kainuun jätehuolto Oy, lausunto 8.9.2022 (lausuttu yleistä) 
- Ristijärven kunta, tekninen päällikkö Ahti Mikkonen, email 9.9.2022, ei 

lausuttavaa 
- Hyrynsalmen kunta, kunnanhallitus, KH16.08.2022 § 111, 

148/00.04.01.2022 (hyväksyy luonnoksen sellaisenaan) 
- Ekokympin omia havaintoja kohtaan 1.1 ja pykäliin 8, 10, 18, 22, 24, 27, 

36   
 
Lausunnoista on laadittu liitteenmukainen yhteenveto. Lausunnot on huomioitu 
tarvittavilta osin jätehuoltomääräysten tekstissä yliviivausmuutoksin ja punaisella 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

tekstillä tehdyin lisäyksin. Lisäksi viranhaltijatyönä on tehty omia havaintoja ja 
korjauksia. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenmukaiset lausuntojen ja havaintojen perusteella 
korjatut jätehuoltomääräykset perusteineen ja esittää ne edelleen yhtymäkokoukselle 
hyväksyttäväksi Ekokympin toiminta-alueen kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi 
1.1.2023 alkaen 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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25 § KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 9 / 2022 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2022.  
• Astiatuotot ovat 10 % (204 424 €) budjetoitua pienemmät. 
• Jätekeskustuotot ovat 13 % (149 747 €) budjetoitua pienemmät. 
• Energiajätteen myyntituotot ovat 76 % (103 007 €) budjetoitua pienemmät. 
• Muut tuotot ovat 47 % (148 283 €) budjetoitua suuremmat. 

 
Astiatuotot arvioidaan toteutuvaksi budjetoidun mukaisesti. Jätekeskustuotot jäävät 
budjetoitua pienemmiksi. Energiajätteen myyntisopimusta muutettiin kesän aikana 
siten että puumateriaali myydään murskaamattomana. Tällöin tulot pienenevät mutta 
myös murskauskulut jäävät toteutumatta. Muut tuotot ylittyvät arvioidusta sähkön ja 
metallin korkean hinnan vuoksi. 
 
Kokonaisuudessaan tuotot toteutuivat 7 % (308 895 €) talousarviota pienempinä. 
 
Vastaavat toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (ylitystä 8 640 
€).  

• Henkilöstökulut ovat 10 % (59 441 €) budjetoitua suuremmat. 
• Palvelujen ostot ovat 3 % (86 270 €) budjetoitua pienemmät. 
• Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 10 % (18 809 €) budjetoitua pienemmät. 
• Jäteveroa on maksettu 114 % (8 530 €) budjetoitua enemmän. 
• Muut toimintakulut ovat 27 % (28 468 €) budjetoitua suuremmat. (uhkasakko 

20 000 €) 
 
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 323 294 €. 
Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 453 761 €, jolloin 
seurantakauden tulokseksi muodostuu 130 467 € alijäämää. 
 
Majasaaren tuottojen pieneneminen ei siirry suoraan tulokseen vaikuttavasti. 
Pienentynyt jätemäärä vaikuttaa myös ostopalvelujen hankintaan lajittelun ja 
hyödyntämiseen toimituksen osalta. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talouden 
seurantaraportin ajalta 1 - 9 / 2022. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1 - 9 / 2022. 
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26 § JÄTETAKSA VUODELLE 2023 

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta 
(esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, tiedotus ja valistus, jätehuollon 
kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla (perusmaksu) katetaan 
lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen kuten kuljetusrekisterin 
ylläpito, neuvonta, hyödynnettävien jätteiden ja vaarallisen jätteen 
käsittelykustannukset. 
 
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut 
määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan 
tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 
 
Maailmantilanteen vuoksi jätteiden käsittelymaksut ja kuljetukset ovat kallistuneet 
merkittävästi. Kuljetuskustannukset ovat nousseet vuoden takaisesta (syyskuu 2021) 
tarkasteltuna 33 %. Kuluttajahintaindeksi on noussut vuodentakaisesta (syyskuu 
2021) tarkasteltuna 8,095 %. Edellisistä hinnankorotuksista tarkasteltuna 
kuluttajahintaindeksi on noussut biojätteen osalta 12,020 % ja sekajätteen osalta 
8,095 %. Aluekeräysmaksu osalta indeksi on noussut 14,063 %. Taulukko liitteenä. 
Riikinvoiman kustannuksiin on arvioitu tulevan 3 % korotus. 
 
Sekajätteen käsittelykustannusta esitetään nostettavaksi 8,095 % ja biojätteen 
käsittelykustannusta 12,020 kasvaneiden kustannusten vuoksi. Aluekeräysmaksua 
esitetään samoin perustein korotettavaksi 14,063 % lisääntyneiden kustannusten 
vuoksi. Käyntimaksulla vastaanotettavien jätejakeiden hinnat pysyvät entisellään. 
 
Vaarallisen jätteen käsittely on kilpailutettu yhteistyössä muiden Riikinvoiman 
osakkaiden kanssa. Kilpailun voitti Fortum. Kilpailutuksen mukaiset hinnat astuvat 
voimaan vuoden 2023 alussa sopimuksen tultua voimaan. Muut toiminnot ja niiden 
kustannukset saadaan katettua edellisten vuosien mukaisella hinnastolla. 
 
Kunnan vastuulle siirtyvien hyötyjätejakeiden kuljetustaksa päätetään keväällä 2023 
kun kuljetusten kilpailutus on saatu päätökseen. 
 
Toissijaisen vastuun hinnastoon ei tehdä muutoksia. Toissijainen vastuu tarkoittaa 
sitä, että kunnan on järjestettävä muunkin kuin sen vastuulle jätelain 32 §:n 
mukaisesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan 
puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai 
käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy edellä mainituin perustein jätetaksan vuodelle 2023.  
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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27 § TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-
 2025 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu vuoden 2021 ja vuoden 2022 toteutumaa 
mahdollisimman paljon hyväksikäyttäen. Talousarviossa on huomioitu jätehuollon 
järjestämismalli ja jätehuollon lainsäädännön muutokset. 
 
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2023 
hyväksyttävää jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen. 
 
Palkkakustannuksiin on laskettu arvioidut työehtosopimuksen mukaiset korotukset 
(1,9 %).  Palkkojen sivukulut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten 
(arvio vuodelle 2023 ei merkittävää muutosta). Vakituisen henkilöstön määrä on 
kasvanut vuoden 2022 aikana kahdella henkilöllä ostopalvelusopimusten 
päättymisen vuoksi. 
 
Astioista kertyvät jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin 
ei ole arvioitu kasvua. Majasaaren jätekeskuksessa vastaanotettavat jätemäärät ovat 
pienentyneet merkittävästi vuosina 2021 ja 2022. Syitä pienentymiseen on mm. 
rakennusjätteen ja hyödynnettävien jätteiden määrän väheneminen muiden 
käsittelijöiden ottaessa elinkeinoelämän jätevirtoja haltuun. 
 
Sekajätevarasto on saatu purettua kohtuullisen kokoiseksi vuoden 2022 aikana. 
Kertyvä sekajäte kuljetetaan Varkauteen energiana hyödynnettäväksi Riikinvoima 
Oy:ssä omana ja ostokiintiönä. Rakennusjätteelle on olemassa sopimuksia muualle 
energiana hyödynnettäväksi.  
 
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen 
ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025 on 
laadittu vuoden 2023 talousarvion perusteella. Talousarvio on summaltaan 172 785 € 
ylijäämäinen. Tulevaa jätelain muutosta ja kuljetusten siirtymistä kunnan 
järjestämisvastuulle ei ole osattu arvioida täysimääräisesti tuloissa ja kustannuksissa. 
Kustannuslaskenta tarkentuu vuoden 2023 aikana, kun kuljetuskilpailutus on saatu 
tehtyä. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja toiminnan 
järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit yhteensä 335 000 € (2023). 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti 
talousarvion vuodelle 2023, taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 sekä 
investointisuunnitelman vuosille 2023 – 2025. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

28 § INVESTOINTILUOTON OTTAMINEN 

Investointeja on toteutettu kuluvan vuoden aikana investointisuunnitelman (750 k€) 
mukaisesti. Investoinnit on rahoitettu kassavaroin. Kassan riittävyyden turvaamiseksi 
on toimitusjohtaja pyytänyt lainatarjoukset (600 k€) kolmelta rahoituslaitokselta. 
Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset liitteenä. Tarjouksista on koostettu yhteenveto. 
 
Toimitusjohtajan ehdotus: 
 
Yhtymähallitus päättä lainan ottamisesta, rahoituslaitoksesta ja lainan 
korkosidonnaisuudesta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus päättää ottaa vuoden 2022 investointeihin 600 000 euron 
pitkäaikaisen (15 v) lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Kuntarahoitus Oyj:n tarjous on 
vertailussa edullisin ja täyttää tarjouspyynnön ehdot. Otettava laina sidotaan 
tarjouksen mukaiseen 5 vuoden koronvaihtosopimuskorkoon + marginaaliin. 
Marginaalia voidaan tarkistetaa ensimmäisen kerran 5 vuoden kuluttua. Lyhennys ja 
koronmaksu suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Luotto nostetaan 14.12.2022. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

29 § VASTAUS URAKOITSIJOIDEN KIRJEESEEN 

Jätehuoltourakoitsijat ovat lähestyneet yhtymähallitusta liitteen mukaisella kirjeellä. 
Kirjeessä on esitetty huolia jätelain muutoksen takia. 
 
Toimitusjohtajan ehdotus: 
 
Yhtymähallitus vastaa jätehuoltourakoitsijoiden kirjeeseen liitteen mukaisesti. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

30 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 

 
Kokous päätettiin kello 16.59 ja annettiin liitteenmukainen oikaisuvaatimus: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen 
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 määräajan 
viimeisenä päivänä ennen toimiston aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun jätehuollon kuntayhtymän 
yhtymähallitus. 
 
Yhteystiedot: Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, yhtymähallitus 
 
Postiosoite:  Viestitie 2, 87700 KAJAANI   
Käyntiosoite:  Viestitie 2, 87700 KAJAANI 
Sähköpostiosoite: info@ekokymppi.fi 
Faksinumero: 08 – 636 614 
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 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 
päätös, johon haetaan oikaisua 
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymästä. 
 
 
Pöytäkirja on 11.11.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 
 
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä: 
 
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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