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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 13.10.2006 kello 13.00 – 14.35 

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 (saap. 13.45) 
Petri Raita 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Kuljetuspäällikkö 
 

( x ) 
( x ) 
( x ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 49  -  54 

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 Antti Westersund. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Ilkka Juntunen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani  10.11.2006  Kajaani 10.11.2006 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Hannele Määttä   Antti Westersund 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2006 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

49 §  TAKSAN HINTATASON TARKASTELU: 
 
Vuoden 2006 alussa otettiin käyttöön tarkempi tilikartta käyttötalouden kus-
tannusten tarkemman kohdistamisen aikaansaamiseksi. Tämän perusteella 
on voitu laskea eri palvelutoimintojen aiheuttamat kustannukset ja näillä toi-
minnoilla tarjottavan palvelutason vaatima tuottovaatimus tarkemmin. Jätelain 
30 §:n mukaan jätetaksa tulee hyväksyä siten, että jätemaksu vastaa tarjottua 
palvelutasoa ja kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen 
sekä jätteen hyödyntämiseen. Liitteenä alustava laskelma tarjottavista palve-
luista ja niistä aiheutuvista kokonaiskustannuksista vuositasolla. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee taksatason tarkastelun tiedoksi. Laskentaa tarken-
netaan vielä ennen talousarvion laadintaa ja vuoden 2007 taksojen määritte-
lyä.  
 
Yhtymähallitus: 
 
Keskustelun jälkeen todettiin, että laskelmassa esitetty taso on periaatteeltaan 
oikea, jonka mukaan taksoittelu on tehtävä. Pitkällä tähtäimellä tuloksessa py-
ritään ns. nollabudjetissa. Poistot ja alijäämä on kuitenkin katettava. Ylijäämää 
ei muutoin tarvitse muodostua. Talouden tasapainoon saattaminen vaatii niin 
taksojen korotusta kuin käyttömenojen tehokasta seurantaa ja pienentämistä. 
Edellä mainittujen lisäksi on hyvä etsiä aktiivisesti lisätulonlähteitä esim. hyö-
tyjätteitä jalostamalla. Esitetty kustannusjako on ohjaava -> jätemäärät pie-
nenevät edelleen ja aiheuttavat taksan korotuspaineita. 
2007 budjetointi toteutetaan esitetyn jaon perusteella ja taksaa korotetaan tar-
vittaessa maltillisesti. Laskelmat tarkennetaan taksantarkistusta varten. Alue-
keräys- ja hyötyjätehuollon kustannuksia on kompensoitava osin jätekeskustu-
loilla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

50 §  TALOUDEN SEURANTARAPORTTI  AJALTA 1 – 8 / 2006: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 8 / 2006. Jätekeskustuotot ovat 
n. 7 % budjetoitua suuremmat. Toimintamenot ovat ylittyneet n. 12 %. Käyttö-
talouden tulojen ja menojen erotus on n. – 80 589  €. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 8 / 2006. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 8 / 2006. 
Käyttötalousmenojen pienentämiseen on edelleen kiinnitettävä huomiota. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

51 § OSALLISTUMINEN JÄTEHUOLLON RAPORTOINTI JA  TUNNUSLUVUT 
PROJEKTIIN 

 
Koulutusyhtiö Efeko Oy on yhdessä Jätelaitosyhdistyksen kanssa käynnistä-
mässä tänä syksynä julkisen jätehuollon raportoinnin ja tunnuslukujen jatko-
projektia (liitteenä projektisuunnitelma). Projekti on jatkoa 2004 – 2006 toteu-
tetulle I-vaiheen hankkeelle joka on toteutettu 13 jätelaitoksen kanssa. Efeko 
Oy vastaa prosessin etenemisestä ja lopputulosten hyödynnettävyydestä ja 
mukana olevat laitokset vastaavat omalta osaltaan tietojen käytettävyydestä. 
Projektin keskeisinä tuloksina tulevat olemaan:  
1. Jätelaitosalan toimintaa kuvaavat kehittyneet yhdenmukaiset tunnusluvut 
2. Julkisen raportoinnin (sidosryhmäraportointi) toteuttamismalli 
3. Tunnuslukujen sisäiseen vertailuun tietokantapohjainen järjestelmä (JLY) 
4. Tunnuslukujen ja raportoinnin pilotointi hankkeeseen osallistuvissa laitok-
sissa 
5. Osallistujayritysten avainhenkilöiden sitoutuminen toiminnan ja raportoinnin 
kehittymiseen 
6. Benchmarking, verkostoituminen ja kokemusten jakaminen 
Projektilla kehitetään julkiselle toimialalle entistä läpinäkyvämpää ja uskotta-
vampaa ulkoista raportointia sekä toimialan vertailuun valtakunnallisia tunnus-
lukuja. Mukaan on tähän mennessä ilmoittautunut 12 laitosta. Hankkeen kus-
tannukset ovat I-vaiheessa mukana olleille 2500 € ja muille 5000 €.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä lähtee mukaan jätelaitosten raportointi ja 
tunnusluvut II-hankkeeseen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä lähtee mukaan jätelaitosten raportointi ja 
tunnusluvut II-hankkeeseen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

52 § MUUT ASIAT 

 
Päätetään pikkujoulun lopullisesta ajankohdasta ja omavastuuosuudesta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Pikkujoulu pidetään esitettynä ajankohtana 25.11-26.11.2006 Kuopiossa ja 
seuralaisen omavastuuosuus on 30 euroa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

53 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- ei päätöksiä 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- ei päätöksiä 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
 
Yhtymähallitus: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

54 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.45  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: §§ 49, 50, 52, 53, 54 
 

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

  
  Pykälät: §§ 51 
 
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: §§ 51 
 

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: §§  


