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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Tiistai 22.12.2009 kello 12.00 – 13.35 

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 
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 ) 
( - ) 
( x ) 

 

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

ASIAT §§ 31  -  38 

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 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

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   Matti Härkönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

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

31 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 10 / 2009: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 10 / 2009 sekä tuloseurannan, 
ostopalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 8 % bud-
jetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu tasaisen vuosiennus-
teen mukaan kymmenelle kuukaudelle. Rinnalla on myös todellinen toteuma 
vuosilaskutuksesta. Energiajätetuottoja ei ole toteutunut toiminnan aloittami-
sen viivästymisen vuoksi. Muut tuotot ovat 24 % pienemmät kuin budjetoidut. 
Kokonaisuudessaan tulot ovat 250 670 € arvioitua pienemmät. Vuosilaskutuk-
sen todellisin toteumin toimintatuotot ovat 133 680 € arvioitua pienemmät. 
 
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 1 %. Ylitystä on tapahtunut aineiden, 
tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen kohdalla. Ylityksistä osa on 
virheellisesti tiliöityjä ja ne siirretään investointeihin. Jäteveroa on tilitetty tullille 
38 121 euroa arvioitua vähemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 147 751 eu-
roa. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 484 560 €. 
Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat -332 965 €, jol-
loin seurantakauden tulokseksi muodostuu 151 594 € ylijäämää. Varausten 
muutoksessa on huomioitu aiempiin seurantaraportteihin poiketen v. 2008 
kaatopaikan sulkemiseen tehty pakollinen varaus, joka purkaantuu kokonaan 
kuluvana vuotena. Todellisin rahoituskuluin laskettu tulos seurantajaksolle on 
374 423 €.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 10 / 2009. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 10 / 
2009. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

32 § KAINUUN JÄTEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ASIAKIRJATAKS A  
 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän hallintosäännön 19 §:n mukaan hallitus 
päättää asiakirjojen lunastusten ja maksujen perusteet.  
 
Toimitusjohtaja on valmistellut asiakirjataksan käytettäväksi Kainuun jätehuol-
lon kuntayhtymän asiakirjoista. Taksaa sovelletaan niihin asiakirjoihin, joiden 
lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty. Perusteet koskevat myös 
sähköisessä tai muulla vastaavalla tavalla annettavia tietoja. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy liitteen mukaisen asiakirjataksan. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin seuraavin muutoksin. 
- vaativan tiedonhaun aika rajataan 5 – 8 tuntiin 
- tiedonhaun ajan ylittäessä kahdeksan tuntia peritään ylimeneviltä tunneilta 

20 eur/tunti 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

33 § HYRYNSALMEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ESITYS PEKANK YLÄN 
 ALUEKERÄYSPISTEEN SÄILYTTÄMISESTÄ 

 
Hyrynsalmen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt liitteenmukaisen esityk-
sen Pekankylän aluekeräyspisteen säilyttämiseksi nykyisellä paikalla. 
 
Kainuun aluekeräyspisteiden tyhjennykset kilpailutettiin syksyn 2009 aikana. 
Urakka-alueiden ja niiden kuljetusten reitityksien tarkastelussa viranhaltija 
päätyi kolmen pisteen vähentämiseen (Kongasmäki, Lylykylä, Pekankylä) ja 
yhden pisteen siirtoon (Koskenkylä). Pisteet sijaitsevat suunniteltujen ajoreitti-
en sivulla, ts. rengasmaiselta reitiltä joudutaan poikkeamaan. Kilpailutuksella 
ja reittien uudelleenjärjestelyllä saavutettiin merkittävä taloudellinen vaikutus, 
jolloin vältyttiin mm. asiakkailta perittävien maksujen korotuksilta. Kaikille pois-
tettaville pisteille löytyy korvaava piste ja jätehuollon palvelut ovat kohtuulli-
sesti saavutettavissa pisteiden poistamisenkin jälkeen. Korvaavilla pisteillä li-
sätään vastaanottokapasiteettia poistuvien pisteiden verran. 
Pekankylän pisteessä päättyi myös vuokrasopimus alueen haltijan lopetettua 
toimintansa entisen koulun alueella. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus päättää aluekeräys urakan reitityksen yhteydessä viranhaltijan pois-
tamien pisteiden mahdollisesta palauttamisesta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus ei muuta viranhaltijan tekemiä muutoksia aluekeräysverkos-
toon. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

34 § KUNNAN VASTUULLA OLEVA JÄTEHUOLTO JA SEN YMPÄR ILLÄ KÄY-
 TÄVÄ KESKUSTELU 
 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän käynnistettyä vastuullaan olevan jätteen 
käsittelyn ja hyödyntämisen on sen ympärillä käyty erinäistä keskustelua mm. 
lehtien palstoilla tai artikkeleiden muodossa.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus päättää mahdollisista toimenpiteistä, joita tilanne vaatii. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hallitus päättää, että: 
- järjestetään keskustelutilaisuus kaikkien Kainuun alueen yrittäjien kanssa 
- hallitus antaa vastineen Kainuun yrittäjäyhdistyksen kannanottoon, joka liit-

tyi Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimintaan 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

35 § YLÄ-KAINUUN LAJITTELUASEMIEN HOITAJAN PALKKAAM INEN 
 
Valmistelija Esa Kumpulainen. 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lajitteluasemien hoitoa ja vastaanottotoi-
mintaa on toteutettu osittain omana työnä ja osittain ostopalveluna. Kokemuk-
set omana työnä tehtävästä toiminnasta ovat olleet positiivisia. Tällä hetkellä 
Paltamon ja Vaalan asemia hoidetaan omalla henkilöstöllä Majasaaren jäte-
keskuksen lisäksi. Lajitteluasemat ovat avoinna kahtena päivänä viikossa. 
Kustannusvertailussa ostopalveluun on todettu, että omana työnä tehden 
saadaan samoilla kustannuksilla ajallisesti täysi työaika ja työpanos ostopal-
veluun verrattuna (liite). Neljän vastaanottopäivän lisäksi voidaan omana työ-
nä huoltaa esimerkiksi viidentenä päivänä ekopisteitä ja aluekeräyspisteitä.  
Lisäksi vastaanottotoiminnan laatu saadaan paremmaksi, kun työntekijä on si-
toutettu suoraan jätehuollon kuntayhtymään. 
Suomussalmen ja Hyrynsalmen lajitteluasemien toiminta on suunniteltu toteu-
tettavaksi omana työnä vuoden 2010 alusta. Asiasta on neuvoteltu nykyisten 
palvelutarjoajien kanssa ja sopimukset ovat päättymässä vuoden 2009 lop-
puun. 
Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen (1.6 – 31.12.2009) työllistämistuella 
palkattu työntekijä Hyrynsalmelta, joka on huoltanut mm. Ylä-Kainuun alueke-
räys- ja ekopisteitä. Henkilöllä on myös kokemusta lajitteluaseman hoidosta 
Hyrynsalmen kunnan palveluksessa.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus palkkaa Hyrynsalmen ja Suomussalmen lajitteluasemien hoita-
jaksi määräaikaisessa työsuhteessa olleen Jouko Oikarisen. Työsuhde alkaa 
1.1.2010 ja on voimassa toistaiseksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknis-
ten sopimuksen ja käytössä olevan pisteytysmallin mukaan. Liitteenä tehtävä-
kortti ja työsopimus.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan muutettu esitys: 
 
Kustannustehokkuuden selvittämiseksi paikka täytetään määräaikaisella so-
pimuksella 1.1-31.12.2010. 
 
Asiaa tarkastellaan uudelleen 2010 vuoden lopussa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
 
Merkitään, että toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän käsittelyssä eikä osal-
listunut asian valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

36 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

37 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 23 - 25 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§  - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ 213 - 217 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 2 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

38 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN AN TAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 13.35  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: §§ 31, 34, 36, 38 
 

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

  
  Pykälät: §§ 32, 33, 35, 37 
 
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: §§ 32, 33, 35, 37 
 

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: §§  


