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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 14.9.2007 kello 13.00 – 14.30 

KOKOUSPAIKKA 
Majasaaren jätekeskus, toimistorakennuksen neuvotteluhuone 
Mustantie 500 
87100 KAJAANI 

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

Ilkka Juntunen 
Auli Halonen 
Raimo Heikkinen 
Matti Härkönen 
Tauno Anttonen 
Heikki Heikkinen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, varapj 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
 

Kajaani 
Kajaani 
Hyrynsalmi 
Sotkamo 
Vaala 
Kuhmo 
Suomussalmi 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 39  -  45 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Halonen ja Raimo Heikkinen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Härkönen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Auli Halonen   Raimo Heikkinen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2007 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

39 § KÄYTTÖTALOUDEN SEURANTA 1 – 7 / 2007 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2007 sekä kaatopaikkojen tu-
loseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat hiukan budjetoitua suu-
remmat (105 %). Jätekeskustuotot ovat nyt budjetoidun suuruiset. Vuosilasku-
tus on budjetoitua pienempi johtuen korjatusta vuosilaskutusennusteesta. 
Muut tuotot ovat vastaavasti suuremmat kuin budjetoidut, joka osaltaan korjaa 
tilannetta. 
Vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet n. 9 %. Suurin euromääräinen ylitys 
on ostopalvelujen kohdalla. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimin-
takate) on n. + 68 121 €. Laskennalliset poistot ja rahoituskulut ovat n. 143 
850 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu n. -75 729 €, joka on noin 
30 158 € budjetoitua suurempi. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 7 / 2007. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 7 / 2007. 
Raportin perusteella tulos näyttää pysyvän budjetoidun mukaisena ja sen pe-
rusteella ei ole vielä aiheellista ryhtyä toiminnan eikä talouden korjaustoimen-
piteisiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

40 § LAUSUNTO OULUN LÄÄNIN JÄTESUUNNITELMALUONNOKSESTA 
 
Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukset laativat yhteishankkeena 
alueellista jätesuunnitelmaa Oulun lääniin. Jätesuunnitelman ympäristövaiku-
tuksia arvioidaan ns. SOVA–lainsäädännön mukaisesti (laki viranomaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 200/2005, ase-
tus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnis-
ta 347/2005). Jätesuunnitelman laadinta on edennyt luonnosvaiheeseen. Kai-
nuun ympäristökeskus toteuttaa jätesuunnitelman luonnoksen kuulemisen.  
  
Kainuun ympäristökeskus pyytää organisaationne lausuntoa Oulun läänin jä-
tesuunnitelman luonnoksesta, jossa on kolme asiakirjaa: 
-  Jätehuollon nykytila (osa I) 
-  Ympäristöselostus (osa II) 
-  Suunnitelmaosa (osa III) 
 
Lausunto pyydetään toimittamaan 15.10.2007 mennessä Kainuun ympäristö-
keskuksen kirjaamoon. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Oulun läänin jätesuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymän, Kainuun ympäristökeskuksen kanssa ja Kainuun / Pohjanmaan 
yhteisen jätehuollon neuvottelukunnan kanssa. Yhteistyön aikana esilletuodut 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän näkemykset jätehuollon tulevaisuudesta ja 
kehittämisestä on otettu huomioon kattavasti jätesuunnitelman luonnosta laa-
dittaessa, joten Kainuun jätehuollon kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa 
Oulun läänin jätesuunnitelman luonnokseen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi luonnoksen Oulun läänin jätesuunnitelmasta 
ja toteaa, että yhtymähallituksella ei ole siihen huomautettavaa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

41 § AIKAISEMPIEN VUOSIEN VUOSILASKUTUKSEN TARKASTAMISESTA 
AIHEUTUVAT MUUTOKSET TASEESEEN 
 
Onni Systems on saanut tarkastettua kaikki yrittäjien asiakaslistat ja kiinteistö-
jen omistajien lähettämät korjauslomakkeet kevään 2007 aikana. Tarkastuk-
sessa on ilmennyt vielä asiakkaille hyvitettäviä laskuja. Laskut ovat aiheetto-
mia koska asiakkaat ovat joko yrittäjien asiakkaana tai rakennus on muuten 
”laskutuskelvoton”. Reskontrassa laskut ovat kuitenkin tulona ja ne on poistet-
tava sieltä. Poistaminen aiheuttaa aiempien vuosien tulokseen n. 144 000 eu-
ron muutoksen alijäämän suurentumisen suuntaan. Muutos kirjataan tasee-
seen jolloin se näkyy tuloksellisesti oikein aiempien vuosien kohdalla. Asia on 
tarkastettu tilintarkastajalta. Poistettavien laskujen määrä on yhteensä 
144 412,88 euroa (alv 22%), josta saadaan arvonlisäveron palautusta 24 239 
85 €. Aempien vuosien taseeseen lisättävä alijäämä on siten 120 173,03 €, 
joka jakaantuu seuraavasti:  
2003 = 9 991,90 €  
2004 = 13 995,11 € 
2005 = 96 186,02 € 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus merkitsee tiedoksi aiempien vuosien vuosilaskutuskorjauksen. Korja-
uksesta syntynyt alijäämän lisääntyminen merkitään kunkin vuoden taseeseen 
kirjanpitotoimiston ja tilintarkastajan antamien ohjeiden mukaan. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

42 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA 
 

Toimitusjohtaja on vuosilomalla 15.10.2007 – 19.10.2007 (5 pv). Sijaisena toi-
mii ympäristöpäällikkö. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Hyväksytään toimitusjohtajan vuosiloma. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 



Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä  6(8) 
Varastokatu 2 
87100 KAJAANI Hallituksen kokous 14.9.2007 nro 7/2007 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

43 § MUUT ASIAT 
 
Tutustutaan Majasaaren jätekeskuksen nykytilaan ja käynnissä oleviin raken-
nushankkeisiin. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hallitus tutustui käynnissä oleviin hankkeisiin maastokierroksella. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

44 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- tyhjennysvälien pidennykset § -- 
- hankintapäätökset § 9 - 11 

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

 

45 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.30 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: §§ 39, 41, 43, 45 
 

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

  
  Pykälät: §§ 40, 42, 44 
 
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: §§ 40, 42, 44 
 

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: §§  


