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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 17.3.2006 kello 13.00 – 15.10 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI 

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

Ilkka Juntunen 
Hannele Määttä 
Pertti Härkönen 
Matti Härkönen 
Harri Peltola 
Heikki Heikkinen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Ristijärvi 
Sotkamo 
Puolanka 
Kuhmo 
Suomussalmi 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( - ) 
( x ) 
( x ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Petri Raita 
Esa Kumpulainen 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Kuljetuspäällikkö 
Kenttäpäällikkö 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 9  -  14 (muutettiin käsittelyjärjestys 10, 11, 9, 12, 13, 14) 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannele Määttä ja Heikki Heikkinen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Ilkka Juntunen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 
20.3.2006   20.3.2006 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjaimil-
lamme. 

Allekirjoitukset 
 
 
Hannele Määttä   Heikki Heikkinen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.03.2006 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 § VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖS: 
 
Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2005 tilinpäätök-
sen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia. Liittee-
nä alustavat tulosteet tilinpäätöksestä.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus. Tilinpäätösasiat tulee perusso-
pimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennes-
sä.  
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.  
 
Vuoden 2005 tulos ja toimintakertomus esitellään tarkemmin hallituksen toi-
mintakertomuksessa. 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Keskustellaan vuoden 2005 alijäämäisestä tilinpäätöksestä ja päätetään sen 
jälkeen tarvittavista toimenpiteistä. Keskustellaan hallituksen toimintakerto-
muksen sisällöstä, jonka jälkeen päätetään tilinpäätöksen allekirjoituskokouk-
sen päivämäärästä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Keskusteltiin vuoden 2005 tilinpäätöksestä ja todettiin sen olevan noin 
455 000 € alijäämäinen. Tulojen osalta budjetti toteutui odotetusti (+ 60 000€). 
Toimintamenojen osalta ylitys syntyi ostopalvelujen ja jäteveron osalta. Osto-
palveluissa suurimmat ylitykset tapahtuivat aluekeräyspisteiden ylläpidossa, 
kaatopaikkojen ylläpidossa ja vuosilaskutuksen laskutuspalveluissa. Alueke-
räyspisteiden ja kaatopaikkojen kustannusten ennakoitua suuremmat kustan-
nukset johtuvat aluekeräyspisteiden lisääntyneestä käytöstä -> tyhjennysker-
tojen määrä lisääntyy sekä Kuhmon ja Suomussalmen osalta näiden toiminto-
jen ylläpidon kustannusten liian pienistä budjetoinnista (laskettu suhteessa 
muiden kuntien kustannuksiin asukkaiden ja pisteiden määrän ja mukaan). 
Vuosilaskutuksen laskutuspalvelujen ylityksen syynä on aiempien vuosien (-
03 ja -04) rekisterin virheiden lopullisen korjaustyön ajoittuminen vuoden 2005 
syksyyn jolloin korjaustyötä ostettiin alihankkijalta. Jäteveron määrän lasken-
nassa on tapahtunut yksikkövirhe keväällä 2005, jolloin vuoden 2005 talous-
arviota korjattiin mm. jätemäärien osalta. Jäteveroyksikkönä on käytetty vir-
heellisesti 23 €/t (30 €/t). 
Syntyneet ylitykset tarkastellaan menokohdittain tarkemmin ja käsitellään seu-
raavassa hallituksen kokouksessa ennen tilipäätöksen allekirjoitusta. Vuoden 
2006 talousarvion oikeellisuus tarkastetaan myös edellisen perusteella ja teh-
dään tarvittavat korjaukset ja tarvittaessa muutetaan toimintoja kustannusten 
alentamiseksi. 
Toimintakertomus laaditaan samansisältöiseksi kuin aiempina vuosina. 
Tilinpäätös allekirjoitetaan alustavasti 24.3.2005. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

10 § KAINUUN OPISKELIJA-ASUNNOT OY:N TEKEMÄ TAKSAPÄÄTÖKSEN 
OIKAISUVAATIMUS JA MAKSUN PALAUTUSVAATIMUS VUODELTA 
2005 
 
Kainuun Opiskelija-asunnot Oy on vaatinut oikaisua yhtymäkokouksen taksa-
päätökseen vuodelle 2005 ja vaatinut maksun palautusta tyhjien asuntojen 
osalta vuodelta 2005 (LIITE). 
  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Keskustellaan oikaisuvaatimuksen perusteista kokouksessa. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus toteaa, että yhtymäkokouksen taksapäätöksestä (26.11.2004 § 
7) vuodelle 2005 ei ole valitettu määräaikaan mennessä (3.1.2005) ja että tak-
sapäätös on lainvoimainen. Taksapäätöksestä ei voi valittaa takautuvasti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

11 § POHJOISEN TULLIPIIRIN TARKASTUSKERTOMUS 15.9.2005 TEHDYSTÄ 
TARKASTUKSESTA 
 
Pohjoinen tullipiiri suoritti verotarkastuksen 15.9.2005 Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymään. Tarkastusmuistio liitteenä. Toimenpiteinä on ehdotettu kan-
nettavaksi valmisteveroa vuosilta 2003, 2004 ja 2005 lisää yhteensä 18678,00 
€ ja palautettavaksi vuodelta 2002 ja 2005 yhteensä 28503,04 €. 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus merkitsee tarkastuksen tietoonsaatetuksi ja että ehdotettuihin toimen-
piteisiin ei ole huomauttamista. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

12 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

13 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- § 1henk. ; §§ 1207-1291 (tyhjennysvälien pidennykset) 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- ei päätöksiä 
 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus ei ota viranhaltijoiden päätöksiä päätettäväkseen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

14 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15.10  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: §§ 9, 11, 12, 14 
 

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

  
  Pykälät: §§ 10, 13 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän hallitus 
  Varastokatu 2 

87100 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ 10, 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: §§ - 


