
Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä  1(7) 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI Hallituksen kokous 10.11.2006 nro 10/2006 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 10.11.2006 kello 13.00 – 16.00 

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=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Petri Raita 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Kuljetuspäällikkö 
 

( x ) 
( x ) 
( x ) 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 55  -  60 

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 Harri Peltola. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Ilkka Juntunen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Hannele Määttä   Harri Peltola 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

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

55 §  KAJAANIN JA VUOLIJOEN KUNTALIITOS / PERUSSOPIMUKSEN 
MUUTOS: 
 
Kajaanin ja Vuolijoen kuntaliitos toteutuu vuoden 2007 alussa, jolloin Vuolijoen 
kunta lakkautetaan ja yhdistetään Kajaanin kaupunkiin. Tämä aiheuttaa myös 
muutoksia jätehuollon kuntayhtymän perussopimukseen. Muutokset koskevat 
jäsenkuntien määrää, peruspääoman jakaantumista ja hallinto-organisaation 
henkilömäärämuutoksia. 
 
Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymähallitus laatii perussopimuksen muu-
tosehdotukset jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Muutokset perussopimukseen ja hallinto-organisaatioon esitellään kokoukses-
sa. Muutoskommentein varustettu perussopimus ja toimielinten henkilöstötau-
lukko liitteenä.  
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus kävi perussopimuksen muutokset läpi ja totesi, että kuntaliitok-
seen liittyvät muutokset perussopimukseen on kirjattu oikealla tavalla. Tarkas-
tuslautakunnan toimikausi limittyy edelleenkin kunnallisvaalikauteen nähden 
kaksi vuotta. Tarkastuslautakunnan toimikausi olisi myös syytä täsmäyttää 
kunnallisvaalikauteen edustajavaihdosten minimoimiseksi ja valita tuleva tar-
kastuslautakunta kahdeksi vuodeksi 2007 – 2008, jonka jälkeen päästään 
samaan rytmiin kunnallisvaalien kanssa.  
- esitetään 14 §:ään lisättäväksi …toimikausi on 4 vuotta alkaen kunnallis-

vaalikaudesta 2009. 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle ja peruskuntien kunnanvaltuustoille 
hyväksyttäväksi liitteenmukaisen, korjausesityksin varustetun perussopimuk-
sen ja toimielinten henkilöstötaulukon. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

56 §  TALOUSARVIO VUODELLE 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2008-2009 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2009: 
 
Vuoden 2007 talousarvio on laadittu vuoden 2005 ja 2006 1-9 kuukausien to-
teutumaa hyväksikäyttäen. Tulo- ja menototeumat on arvioitu koko alueen jä-
tekertymän mukaan vuodelle 2007 esitettäviä taksoja noudattaen. Palkkakus-
tannuksissa on käytetty työehtosopimuksien mukaisia korotuksia vuoden 2006 
tasoon ja sosiaaliturva ym. maksut on laskettu maksua perivien viranomaisten 
ilmoitusten mukaan. Taloussuunnitelma on laadittu vuoden 2007 talousarvion 
perusteella käyttäen vuoden 2007 tulo- ja menoarvioita. Jätemääriin ei ole ar-
vioitu kasvua. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja 
toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi talousarvion vuodelle 
2007, taloussuunnitelman vuosille 2008 ja 2009 (LIITE) sekä investointisuun-
nitelman vuosille 2007 – 2009 (LIITE). 
  
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus kävi talousarvion ja investointisuunnitelman läpi toimitusjohta-
jan esittelemänä ja päätti esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi talousar-
vion vuodelle 2007, taloussuunnitelman vuosille 2008 ja 2009 sekä investoin-
tisuunnitelman vuosille 2007 – 2009. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

57 § JÄTETAKSA VUODELLE 2007 
 
Jätelain 30 §:n mukaan jätetaksa tulee hyväksyä siten, että jätemaksu vastaa 
tarjottua palvelutasoa ja kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentä-
miseen sekä jätteen hyödyntämiseen. Käyttötalouden kustannukset on saatu 
eriteltyä tarkemmin vuoden 2006 alussa käyttöönotetulla tilikartalla. Tämän 
perusteella on voitu laskea eri palvelutoimintojen aiheuttamat kustannukset ja 
näillä toiminnoilla tarjottavan palvelutason vaatima tuottovaatimus tarkemmin. 
Tarjottavat palvelut jakaantuvat kolmeen pääryhmään. 
1. Jätekeskustoiminnot ja hallinto 
2. Aluekeräyspisteiden ylläpito 
3. Kierrätys- ja ongelmajätehuolto 
Tehdyn tarkastelun perusteella on laskettu eri toimintojen vaatimat kustannuk-
set ja niitä vastaavat tuottovaatimukset. Hinnasto vuodelle 2007 on tarkastettu 
vastaamaan edellä mainittuja toimintoja ja niistä syntyviä kustannuksia.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi tarkastetun jät-
teenkäsittelytaksan (LIITE) vuodelle 2007. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi tarkastetun jät-
teenkäsittelytaksan (LIITE) vuodelle 2007 seuraavin muutoksin: 
- 12 § muistutuslaskun lisämaksu pidetään 5,00 eurossa   
- 14 § poikkeavaa maksua määrättäessä on muutoksesta tehtävä perusteltu 

viranhaltijapäätös 
14 §:n muutoksella pyritään estämään tiettyjen jäte-erien (esim. suuret purku-
työmaat) kulkeutuminen toimialueen ulkopuolelle. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

58 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

59 § 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. 



Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä  7(7) 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI Hallituksen kokous 10.11.2006 nro 10/2006 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

60 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 16.00 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: §§ 55 - 60 
 

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 hallitus 
  Varastokatu 2 

87100 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: §§  


