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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 6.11.2009 kello 12.00 – 15.40 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Jorma Heikkinen 
Matti Härkönen 
Pauliina Haataja 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, varapj. 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Puolanka 
Sotkamo 
Paltamo 
Kuhmo 
Suomussalmi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 24  -  30 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Pääkkönen ja Antti Westersund. 
 
 
 
 

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 
 
 
Matti Pääkkönen  Antti Westersund 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2009 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

24 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 9 / 2009: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2009 sekä tuloseurannan, os-
topalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 9 % budje-
toitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu tasaisen vuosiennus-
teen mukaan kuudelle kuukaudelle. Energiajätetuottoja ei ole toteutunut toi-
minnan aloittamisen viivästymisen vuoksi. Muut tuotot ovat 24 % pienemmät 
kuin budjetoidut. Kokonaisuudessaan tulot ovat 269 803 € arvioitua pienem-
mät. 
 
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 3 %. Ylitystä on tapahtunut aineiden, 
tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen kohdalla. Ylityksistä osa on 
virheellisesti tiliöityjä ja ne siirretään investointeihin. Jäteveroa on tilitetty tullille 
37 590 euroa arvioitua vähemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 151 829 eu-
roa. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 442 451 €. 
Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat -374 669 €, jol-
loin seurantakauden tulokseksi muodostuu 67 782 € ylijäämää. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2009. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2009. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

25 § JÄTETAKSA VUODELLE 2010 
 

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 kannet-
tava 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 hyö-
dyntämiseen (JL 30§). 
 
Kuntayhtymän palvelutoimintoja tarkastellaan kolmena eri osa-alueena seu-
raavasti.  

1. Jätekeskustoiminnot ja hallinto 
2. Aluekeräyspisteiden ylläpito 
3. Kierrätys- ja ongelmajätehuolto 

Tehdyn jaottelun perusteella on laskettu eri toimintojen vaatimat kustannukset 
ja niitä vastaavat tuottovaatimukset (liite). Aiempien vuosien hinnantarkastuk-
silla sekä tehdyillä säästötoimenpiteillä ja kilpailutuksilla on päästy käyttöta-
louden osalta edellä mainittuja toimintoja kustannuksellisesti kattavaan koko-
naistulovirtaan. Myös poistot ja rahoituskulut on saatu katettua vuodesta 2008 
alkaen. Kolmijaon osa-alueiden yksittäiset menot ja tulot eivät vielä ole täysin 
tasapainossa. Jätekeskustuotoilla subventoidaan edelleen jonkin verran mm. 
aluekeräyspisteiden ylläpitoa. Pidemmällä aikavälillä osa-alueet saatetaan kui-
tenkin läpinäkyvyyden vuoksi tasapainoon. 

Aiempina vuosina valmistuneet ja myös tulevat investoinnit rasittavat edelleen 
taloutta rahoituskulujen ja poistojen muodossa. Vuoden 2009 investointikulu-
jen poistot on huomioitu loppusijoitettavien jätteiden hinnoissa. Vuosimaksui-
hin ja hyödynnettäviin jätteiden käsittelymaksuihin ei ole tulossa korotusta. 
Energiajätteen vastaanottohinta on laskettu todelliset hyödyntämiskustannuk-
set huomioiden. Ostopalvelujen kustannusten kasvu ja yleinen kustannusin-
deksien muutos on myös otettu huomioon vuoden 2010 taksassa. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin pe-
rustein liitteen mukaisen jätetaksan vuodelle 2010. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

26 § TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
 2011-2012 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 

 
Vuoden 2010 talousarvio on laadittu vuoden 2008 ja 2009 1-9 kuukausien to-
teutumaa hyväksikäyttäen sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden ter-
vehdyttämisohjelman tuloksia noudattaen.  
 
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2010 esi-
tettäviä taksoja noudattaen. Taksoissa on korotusta ainoastaan loppusijoitet-
tavan jätteen osalla. Korotuksen aiheuttaa uudenloppusijoitusalueen suunni-
telmanmukaiset poistot.  
 
Palkkakustannuksissa on arvioitu työehtosopimuksien mukaisiksi korotuksiksi 
vuoden 2009 tasoon kolme (3) prosenttia ja palkkojen sivukulut on laskettu 
maksua perivien viranomaisten ilmoitusten mukaan. Työehtosopimuksia ei ole 
neuvoteltu vielä valtakunnan tasolla, joten todellista tietoa sopimusvaikutuksis-
ta ei ole käytettävissä. Palkkakustannuksissa on huomioitu yhden henkilön li-
säys Hyrynsalmen ja Suomussalmen lajitteluasemien hoitajaksi.  
 
Jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole 
odotettavissa kasvua. Energiajätteen vastaanoton ja hyödyntämisen aloittami-
nen on huomioitu jätemäärissä.  
 
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalve-
lusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 on laadittu 
vuoden 2010 talousarvion perusteella. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja 
toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talo-
usarvion vuodelle 2010, taloussuunnitelman vuosille 2011 ja 2012 sekä inves-
tointisuunnitelman vuosille 2010 – 2012. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

27 § KANTELU OIKEUSKANSLERI - TEGELBERG 
 

Pasi Tegelberg on tehnyt liitteenmukaisen kantelun äitinsä Aili Tarkkasen puo-
lesta valtioneuvoston oikeuskanslerille. Toimitusjohtaja on vastannut kante-
luun liitteenmukaisella vastineella. Apulaisoikeuskansleri on ratkaissut kante-
lun liitteenä olevan päätöksen mukaisesti. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten apulais-
oikeuskanslerin päätöksen edellä mainitussa kanteluasiassa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

28 § MUUT ASIAT 
 
Päätettiin pikkujoulun puolisomaksun suuruudeksi 40 euroa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

29 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 20 - 22 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§  - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ 206 - 212 

 
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: 

 

30 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15.40 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: §§ 24 – 27, 30 
 

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

  
  Pykälät: §§ 28 - 29 
 
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: §§ 28 - 29 
 

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: §§  


