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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 5.11.2010 kello 13.00 – 15.40 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen (saapui klo 14.30) 
Jorma Heikkinen 
Matti Härkönen 
Helena Leinonen 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, varapj 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Puolanka 
Sotkamo 
Paltamo 
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 PÄÄTÖSVALTAI-
SUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 55  -  61 

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

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

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 
 
 
Matti Härkönen   Antti Westersund 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

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

55 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 9 / 2010: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2010 sekä toimintakatteen, tu-
loksen ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Jätemäärän ja jätekeskuksen tuot-
tojen graafinen esitys ulottuu ajalle 1 - 10 /2010. Jätekeskustuotot 1-9 ovat 2 
% (37 207 €) budjetoitua suuremmat. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu ta-
lousarvion mukaan yhdeksälle kuukaudelle. Energiajätetuotot ovat 76 % (269 
440 €) budjetoitua pienemmät. Muut tuotot ovat 52 % (43 187 €) budjetoitua 
suuremmat. Kokonaisuudessaan tulot ovat 6 % (189 046 €) arvioitua pie-
nemmät.  
Vastaavat toimintamenot ovat ylittyneet 0,16 %. Ylitystä on tapahtunut, ainei-
den tarvikkeiden ja tavaroiden (84 165 €) sekä muiden kulujen (30 217 €) koh-
dalla.  Jäteveroa on tilitetty tullille 446 790 euroa, joka on 48 210 € budjetoitua 
vähemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 55 251 euroa. Käyttötalouden tulojen 
ja menojen erotus (toimintakate) on + 490 105 €. Poistot, rahoituskulut ja va-
rausten muutos ovat 391 919 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 
98 186 € ylijäämää. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2010. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2010. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

56 § JÄTETAKSA VUODELLE 2011 
 

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. 

Perushintoja on korotettu yleisen kustannusnousun vaatiman indeksikorotuk-
sen verran noin 5 %. Lisäksi hintojen nousuun vaikuttaa todennäköisesti vuo-
denvaihteessa voimaantuleva jäteverolain muutos, joka korottaa valtiolle tilitet-
tävää jäteveroa vuoden alussa kymmenellä eurolla. Jäteveron suuruus on ko-
rotuksen jälkeen 40 euroa/tonnilta. Verolain muutoksessa on lisäksi esitetty 
vastaavan suuruinen korotus vuoden 2012 alkuun. Arvonlisäverokanta on 23 
% 1.7.2010 alkaen. Energiajätteen vastaanottohintaa on korotettu hieman 
enemmän johtuen kohonneista polttoainekustannuksista johon urakointihinta 
on sidottu. Ostopalvelujen kustannusten yleiskorotukset ja yleinen kustannus-
indeksien muutos on myös otettu huomioon vuoden 2011 taksassa. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin pe-
rustein liitteen mukaisen jätetaksan vuodelle 2011. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

57 § TALOUSARVIO VUODELLE 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
 2012-2013 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 

 
Vuoden 2011 talousarvio on laadittu vuoden 2009 ja 2010 1-9 kuukausien to-
teutumaa hyväksikäyttäen sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden ter-
vehdyttämisohjelman ohjeita noudattaen.  
 
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2011 esi-
tettäviä tuotehintoja noudattaen.  
 
Palkkakustannuksissa on arvioitu työehtosopimuksien mukaisiksi korotuksiksi 
vuoden 2010 tasoon kuntaliiton ohjeen mukaan 1,5 prosenttia ja palkkojen si-
vukulut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten mukaan. Työ-
ehtosopimuksista neuvotellaan valtakunnan tasolla keväällä 2011, joten todel-
lista tietoa sopimusvaikutuksista ei ole käytettävissä. Palkkakustannuksissa 
on huomioitu yhden henkilön mahdollinen lisäys kuljetusten suunnitteluun.  
 
Jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole ar-
vioitu kasvua. Loppusijoitettavan sekajätteen määrä on arvioitu noin 1000 ton-
nia aiempaa pienemmäksi. Energiajätteen vastaanotto ja hyödyntäminen on 
huomioitu jätemäärissä puolta aiempaa pienemmäksi.  
 
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalve-
lusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2012-2013 on laadittu 
vuoden 2011 talousarvion perusteella. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja 
toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit. Lisäksi on va-
rauduttu sekajätteen loppusijoittamisen huomattavaan pienentämiseen, kuten 
kansallinen strategia biohajoavan jätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämi-
seksi vaatiikin vuoteen 2016, jolloin vain 25 % syntyväksi arvioidusta bioha-
joavasta jätteestä voidaan loppusijoittaa. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talo-
usarvion vuodelle 2011, taloussuunnitelman vuosille 2012 ja 2013 sekä inves-
tointisuunnitelman vuosille 2011 – 2013. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

58 § REKLAMAATIO – JAAKKO KYLLÖNEN 
 

Jaakko Kyllönen on tehnyt liitteenmukaisen reklamaation Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymän hänelle osoittamasta laskusta. Lasku koskee hänen pyytämiä 
asiakirjojen kopiointia. Lasku on laadittu voimassaolevaa asiakirjataksaa nou-
dattaen. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus laatii vastineen Jaakko Kyllösen reklamaatioon. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Laaditaan erillinen vastine Jaakko Kyllösen reklamaatioon. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

59 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

60 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§  - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ 145 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- ei päätöksiä 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

61 §  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: §§ 55 - 61 
 

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

  
  Pykälät: §§ - 
 
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: §§ - 
 

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      fax. 0103 642 841 

PL 189, 90101 OULU.      s-posti: oulu.hao@oikeus.fi 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 
  Pykälät: §§ - 


