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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 – 15.00 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 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 
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 §§ 19  -  23 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tauno Anttonen ja Raimo Heikkinen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Ilkka Juntunen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani ___.9.2008  Kajaani ___.9.2008 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Tauno Anttonen   Raimo Heikkinen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2008 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

19 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 6 / 2008: 
 

Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 6 / 2008 sekä kaatopaikkojen tu-
loseurannan graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 13 % 
budjetoitua suuremmat. Jätekeskustuotot ovat 14 % budjetoitua suuremmat. 
Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu vuosiennusteen mukaan kuudelle kuu-
kaudelle. Muut tuotot ovat 80 % suuremmat kuin budjetoidut. 
 
Vastaavat toimintamenot ovat myös ylittyneet 13 %. Suurin euromääräinen yli-
tys on ostopalveluiden kohdalla. Jäteveroa on tilitetty tullille 43 020 euroa ar-
vioitua enemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on 
n. + 211 928 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 
-197 779 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 14 149 €.  
 
Poistot ja rahoituskulut on arvioitu tarkastuslaskennan perusteella uudelleen 
talouden seurantaraporttiin. Alkuperäisen talousarvion mukaan laskettu tili-
kauden tulos ajalle 1-6 / 2008 on 35 762 euroa, poistojen ja rahoituskulujen 
osalta korjatun talousarvion tulos vastaavalle ajalle on – 11 738 euroa. 
 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 6 / 2008. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 6 / 2008. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

20 § TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
Yhtymäkokous antoi ohjeen talouden tervehdyttämisestä ja alijäämän kattami-
sesta tilinpäätöskokouksessaan 25.4.2008. Ohjeen mukaan yhtymähallituksen 
tulee laatia pitkän tähtäimen suunnitelma talouden tervehdyttämisestä ja syn-
tyneen alijäämän kattamisesta. Suunnitelmassa tulee esitellä tehtävät toimen-
piteet ja niiden aikataulu. 
 
Yhtymähallitus nimeämä toimikunta on kokoontunut 13.6.2008 ja valmistellut 
suunnitelmaluonnoksen talouden tervehdyttämiseksi. Luonnosta tarkennetaan 
vielä ennen hallituksen lopullista hyväksymistä ja esitellään se myös tarkas-
tuslautakunnalle.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja kommentoi tarvittaessa toimikunnan te-
kemää talouden tervehdyttämissuunnitelman luonnosta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

21 § LAUSUNNON ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE 
KOSKIEN VEROASIAMIEHEN VALITUSTA 
 
Korkein hallinto-oikeus varaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymälle tilaisuuden 
antaa vastine Pohjois-Suomen veroviraston ja Kajaanin kaupungin määrää-
män veroasiamiehen valituslupahakemuksen ja valituksen johdosta. Vas-
tinepyyntö on saatu korkeimmalta hallinto-oikeudelta tiedoksi 27.7.2008. Vas-
tinepyyntöön on vastattava 30 pv. kuluessa. Hallinnonkäyttölain mukaan asia 
voidaan ratkaista vaikka vastinetta ei ole annettu. 
Kuntayhtymä on laatinut liitteenmukaisen vastineen, jonka toimitusjohtaja on 
allekirjoittanut ja lähettänyt määräajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
Kuntaliitolta on myös pyydetty lausunto, joka on toimitettu korkeimmalle hallin-
to-oikeudelle. 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetun 
vastineen ja kuntaliiton lausunnon koskien verovalitusprosessia. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- henkilöstö ja hankintapäätökset 3 - 5 
- tyhjennysvälin pidennyshakemukset 1501 - 1518 

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

 

23 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15.00  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: §§ 19, 20, 21, 23 
 

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

  
  Pykälät: §§ 22 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
   
Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisu- 
viranomainen ja vaatimuksen. 
aika  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
   
  Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus 
  Viestitie 2 

87700 KAJAANI 
 
  Pykälät: §§ 22 
 

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: §§  


