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KOKOUSAIKA
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KOKOUSPAIKKA

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto
Viestitie 2
87700 KAJAANI

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

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

nro 6/2008

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Kajaani
Kajaani
Hyrynsalmi
Sotkamo
Vaala
Kuhmo
Suomussalmi

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

Raimo Heikkinen poistui n. klo 17.15
pykälän 36 käsittelyn jälkeen.

(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Jukka Oikarinen
Eero Piirainen
Esa Kumpulainen

Pöytäkirjanpitäjä
Ympäristöpäällikkö
Käyttöpäällikkö

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§§ 34 - 40

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 Matti Härkönen.

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Puheenjohtaja

Sihteeri

Ilkka Juntunen

Jukka Oikarinen

Tarkastusaika

Kajaani

Kajaani

Allekirjoitukset

Auli Halonen

Matti Härkönen

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Kajaani ___.___.2008
Virka-asema

Toimistosihteeri
Arja Korolainen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

(x)
(-)
(-)
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TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 9 / 2008:
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2008 sekä tuloseurannan ja
ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 28
% budjetoitua suuremmat. Jätekeskustuotot ovat 36 % budjetoitua suuremmat. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu vuosiennusteen mukaan kuudelle
kuukaudelle. Muut tuotot ovat 90 % suuremmat kuin budjetoidut.
Vastaavat toimintamenot ovat myös ylittyneet 17 %. Suurin euromääräinen ylitys on ostopalveluiden kohdalla. Jäteveroa on tilitetty tullille 84 510 euroa arvioitua enemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on
n. + 589 999 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat
-296 669 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 293 330 €.
Poistot ja rahoituskulut on arvioitu tarkastuslaskennan perusteella uudelleen
talouden seurantaraporttiin. Alkuperäisen talousarvion mukaan laskettu tilikauden tulos ajalle 1-9 / 2008 on 53 643 euroa.

Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2008.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2008.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TALOUDEN TERVEHDYTTÄMISSUUNNITELMA
Yhtymäkokous velvoitti kokouksessaan 25.4.2008 §:ssä 6 yhtymähallituksen
laatimaan vuoden 2009 talousarvion käsittelyyn mennessä aikataulutetun ja
yksilöidyn suunnitelman talouden tervehdyttämiseksi ja alijäämän kattamiseksi. Suunnitelmasta tulee käydä esille menetelmät sekä vaikutukset talouteen
ja jätehuollon toteuttamiseen.
Yhtymähallitus on nimennyt kokouksessaan 6.6.2008 työryhmän valmistelemaan suunnitelmaa. Työryhmään nimettiin Ilkka Juntunen puheenjohtajaksi
sekä Antti Westersund ja Matti Härkönen jäseniksi. Toimitusjohtaja toimii sihteerinä. Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle on toimitettu väliraportti yhden kerran.
Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus valitsee toimikunnan tekemän tervehdyttämissuunnitelman perusteella tehtävät toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi, hyväksyy suunnitelman ja esittää sen edelleen tiedoksi ja hyväksyttäväksi yhtymäkokoukselle.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus keskusteli toimikunnan tekemistä ehdotuksista ja valitsi talouden tervehdyttämiseksi tehtävät toimenpide-esitykset. Tervehdyttämissuunnitelma täydennetään hallituksen esityksillä ja esitetään sen jälkeen tiedoksi ja
hyväksyttäväksi yhtymäkokoukselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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JÄTETAKSA VUODELLE 2009
Kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä
tehtävistä sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu
voi muodostua yhdestä tai useasta maksusta. Jätteen käsittelystä on kannettava jätemaksu, jolla katetaan vähintään käsittelypaikkojen perustamisesta,
käytöstä, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset (JL
28§).
Jätetaksa tulee hyväksyä siten, että jätemaksu vastaa tarjottua palvelutasoa ja
kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen (JL 30§).
Kuntayhtymän palvelutoimintoja on tarkasteltu kolmena eri osa-alueena vuodesta 2007 saakka seuraavasti.
1. Jätekeskustoiminnot ja hallinto
2. Aluekeräyspisteiden ylläpito
3. Kierrätys- ja ongelmajätehuolto
Tehdyn jaottelun perusteella on laskettu eri toimintojen vaatimat kustannukset
ja niitä vastaavat tuottovaatimukset. Vuoden 2007 ja 2008 hinnantarkastuksella sekä tehdyillä säästötoimenpiteillä on päästy pääosin käyttötalouden osalta
edellä mainittuja toimintoja kustannuksellisesti kattavaan kokonaistulovirtaan.
Kuitenkin kolmijaon osa-alueiden yksittäiset menot / tulot eivät ole tasapainossa vaan jätekeskustuotoilla joudutaan edelleen subventoimaan mm. aluekeräyspisteiden ylläpitoa. Pidemmällä aikavälillä osa-alueet tulee kuitenkin läpinäkyvyyden vuoksi saattaa tasapainoon.
Aiempina vuosina valmistuneet ja myös tulevat investoinnit rasittavat taloutta
rahoituskulujen ja poistojen muodossa. Nämä kuluerät tulee kattaa myös tulorahoituksella. Myös yleinen kustannusten ja ostopalvelujen kustannusten kasvu tulee huomioida taksassa.
Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin perustein liitteen mukaisen jätetaksan vuodelle 2009.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TALOUSARVIO VUODELLE 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2010-2011 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011
Vuoden 2009 talousarvio on laadittu vuoden 2007 ja 2008 1-9 kuukausien toteutumaa hyväksikäyttäen sekä toimikunnan esittämän talouden tervehdyttämisohjelman tuloksia osittain huomioiden. Tulo- ja menototeumat on arvioitu
koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2009 esitettäviä taksoja noudattaen. Palkkakustannuksissa on käytetty työehtosopimuksien mukaisia korotuksia vuoden 2008 tasoon (3,2 %) ja sosiaaliturva ym. maksut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten mukaan. Palkkakustannuksissa on
huomioitu yhden määräaikaisen henkilön lisäys Majasaaren jätekeskuksen
työnjohtoon ja toimintojen organisointiin. Työnjohto osallistuu työtehtäviin Majasaaressa ja tarvittaessa myös maakunnan palvelupisteissä. Määräaikaisuus
on 2 – 3 vuotta. Vaalan lajitteluaseman hoitaja muutetaan myös kokoaikaiseksi ja hänelle osoitetaan myös Paltamon lajitteluaseman hoito. Jätemääriin ei
ole arvioitu kasvua vuoden 2008 jälkeisiin vuosiin. Kaikkiin ostopalveluihin on
arvioitu n. 10 – 15 % korotus toteutuneisiin kuluihin verrattuna. Taloussuunnitelma vuosille 2010-2011 on laadittu vuoden 2009 talousarvion perusteella.
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja
toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion vuodelle 2009, taloussuunnitelman vuosille 2010 ja 2011 sekä investointisuunnitelman vuosille 2009 – 2011.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Keskustellaan Onni Systems ohjelmatalon liiketoiminnan loppumisesta aiheutuvista muutoksista kuntayhtymälle.
Vuosilaskutuksen ja Lindorffin perinnän raportin esittely.
Pikkujoulun puolisomaksun suuruus.
Yhtymähallitus:
Merkitään tiedoksi ohjelmatalon toiminnan lakkaaminen omistajan kuoleman
johdosta ja siitä aiheutuvat muutostarpeet asiakashallintaohjelmaan ja asiakaspalveluun. Em. toiminnat ja tehtävät tulee järjestää uudelleen vuoden 2009
alussa, jolloin nykyisen ohjelman ylläpitoa ja ohjelmatalolta hankittua asiakaspalvelua ei enää ole. Toimitusjohtaja järjestelee asiaa ja tiedottaa muutoksista.
Merkitään tiedoksi liitteenmukainen vuosilaskutuksen ja perinnän raportti.
Päätetään, että pikkujoulun puolisomaksun suuruus on 20 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT
Viranhaltijapäätökset
Toimitusjohtaja:
- henkilöstö ja hankintapäätökset - tyhjennysvälin pidennyshakemukset Ympäristöpäällikkö:
Puheenjohtajan esitys:
Ei päätöksiä.
Yhtymähallitus:
Ei päätöksiä.

Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kokous päätettiin kello 17:40 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: §§ 34, 35, 36, 37, 39, 40
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: §§ 38

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallitus
Viestitie 2
87700 KAJAANI
Pykälät: §§ 38
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusviranomainen ja postiosoite:
Oulun hallinto-oikeus
PL 189, 90101 OULU.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta.
Pykälät: §§

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

