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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Maanantai 24.5.2010 kello 14.00 – 14.50 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Jorma Heikkinen 
Matti Härkönen 
Helena Leinonen 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Puolanka 
Sotkamo 
Paltamo 
Kuhmo 
Suomussalmi 

( x ) 
( x ) 
( x ) 
( 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 §§ 16  -  23 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Leinonen ja Matti Härkönen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani ___.5.2010  Kajaani ___.5.2010 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Helena Leinonen  Matti Härkönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2010 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

16 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1-3/2010  
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 3 / 2010 sekä tuloseurannan, os-
topalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 4 % 
(121 504 €) budjetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu talo-
usarvion mukaan kolmelle kuukaudelle. Energiajätetuotot ovat 40 % (47 714 
€) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 44 % (12 228 €) budjetoitua pie-
nemmät. Kokonaisuudessaan tulot ovat 181 446 € arvioitua pienemmät.  
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 5 %. Ylitystä on tapahtunut, aineiden 
tarvikkeiden ja tavaroiden (25 904 €) sekä muiden kulujen (11 132 €) kohdalla.  
Jäteveroa on tilitetty tullille 122 070 euroa, joka on 40 930 € budjetoitua vä-
hemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 150 730 euroa. Käyttötalouden tulojen 
ja menojen erotus (toimintakate) on + 214 541 €. Poistot, rahoituskulut ja va-
rausten muutos ovat - 130 640 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodos-
tuu 83 901 € ylijäämää. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 3 / 2010. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 3 / 2010. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

17 § VUODEN 2010 INVESTOINTIEN RAHOITUS 
 
Yhtymäkokouksen päätöksen (27.11.2009 § 5) mukaan investointeja toteute-
taan liitteenä olevan suunnitelman mukaan vuodelle 2010 yhteensä 395 000 
€.  
Investointeihin ei ole käytettävissä omaa pääomaa, joten ulkopuolista rahoi-
tusta tarvitaan siten vastaava summa. Investointien toteutus rahoitetaan rahoi-
tuslaitoksen pitkäaikaisella luotolla. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää pyytää tarjoukset 400 000 € pitkäaikaisesta luotosta 
suurimmilta rahoituslaitoksilta vuoden 2010 investointien rahoittamiseksi. Toi-
mitusjohtaja valmistelee asian. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

18 § EJK-HANKKEEN JÄRJESTÄMÄ TUTUSTUMISMATKA SAKSAAN 
 
Eloperäiset jätteet kiertoon hanke (EJK-hanke) järjestää opintomatkan Sak-
saan 5-9 päivä syyskuuta oheiden esitteen mukaisesti. Opintomatkalla vierail-
laan Saksassa Baijerissa yhdyskunnallisissa eloperäisten jätteiden käsittelylai-
toksissa ja jätepohjaista energiaa hyödyntävissä kohteissa. Matka on tarkoitet-
tu jäte- ja kierrätysalasta kiinnostuneille. Baijerin osavaltio on edelläkävijä jäte-
teknologi-assa ja jätepohjaisen bioenergian käytössä Saksassa.  
Tutustumiskohteina on eloperäisiä jätteitä käsitteleviä ja hyödyntäviä laitoksia: 
biokaasu-ja kompostointilaitos, kierrätys- ja lajittelulaitoksia, lietteen käsittely-
laitos ja polttolaitos. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää osallistumisesta opintomatkalle. Matkan kustannukset 
ovat 304 – 397 euroa osallistujalta riippuen kokonaislähtijämäärästä. Lisäksi 
tulee sopia osallistujien mahdollisesta ansionmenetyskorvauksesta tms. kus-
tannuksista. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus päättää osallistua opintomatkalle. Kukin jäsen päättää itse 
osallistumisestaan. Matkakustannukset korvaa kuntayhtymä. Ansionmenetys-
korvaukset kustantaa kuntayhtymä niiltä osin kuin osallistujien työnantaja ei 
niitä korvaa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

19 § HALLINTOPAKKOHAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN VALVONTATIETOJEN 
SAAMISEKSI 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän viranhaltija on pyytänyt Kainuun alueen jä-
tehuoltourakoitsijoilta sopimusperusteiseen jätehuoltoon liittyneiden asiakkai-
den tietoja viranomaisvalvontaa varten liitteen mukaisella kirjeellä. Tietoja ei 
ole saatu kaikilta urakoitsijoilta. Pyynnöstä on lähetetty muistutuskirje, johon 
myöskään ei ole saatu vastausta niiltä urakoitsijoilta, jotka eivät ole toimitta-
neet pyydettyjä tietoja kokonaisuudessaan. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus toteaa, että osa alueen jätehuoltoyrittäjistä ei ole noudattanut 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän viranomaisena tekemää pyyntöä valvonta-
tietojen saamiseksi. Yhtymähallitus päättää jättää hallintopakkohakemuksen 
jätelain vastaisesta toiminnasta alueelliselle valvontaviranomaiselle (Kainuun 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

20 § TOIMITUSJOHTAJAN VUOSILOMA 
 
Toimitusjohtaja on vuosilomalla 14.6 – 9.7.2010 (19 pv). Sijaisena toimii ym-
päristöpäällikkö ajalla 14.6 – 2.7.2010. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy toimitusjohtajan vuosiloman ajankohdan. Sijaisena 
toimii 14.6 – 2.7.2010 ympäristöpäällikkö. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

21 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

22 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 1 - 5 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ 236 - 242 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 1 - 2 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
 
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 14.50  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: §§ 16, 17, 21, 23  
 

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

  
  Pykälät: §§ 18, 19, 20, 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: §§ 18, 19, 20, 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: §§ - 


