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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.1.2011 kello 14.00 – 16.55 

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 
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=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen § 2 – 6 ajan 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen § 1 ajan 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( x ) 
 

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

ASIAT §§ 1  -  6 

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

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

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2011 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 § SUOMUSSALMEN JA HYRYNSALMEN LAJITTELUASEMIEN HOITAJA 
 
Yhtymähallitus 22.12.2009 § 35 
 
Valmistelija Esa Kumpulainen. 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lajitteluasemien hoitoa ja vastaanottotoimintaa on toteutet-
tu osittain omana työnä ja osittain ostopalveluna. Kokemukset omana työnä tehtävästä toi-
minnasta ovat olleet positiivisia. Tällä hetkellä Paltamon ja Vaalan asemia hoidetaan omalla 
henkilöstöllä Majasaaren jätekeskuksen lisäksi. Lajitteluasemat ovat avoinna kahtena päivänä 
viikossa. Kustannusvertailussa ostopalveluun on todettu, että omana työnä tehden saadaan 
samoilla kustannuksilla ajallisesti täysi työaika ja työpanos ostopalveluun verrattuna (liite). 
Neljän vastaanottopäivän lisäksi voidaan omana työnä huoltaa esimerkiksi viidentenä päivänä 
ekopisteitä ja aluekeräyspisteitä.  
Lisäksi vastaanottotoiminnan laatu saadaan paremmaksi, kun työntekijä on sitoutettu suoraan 
jätehuollon kuntayhtymään. 
Suomussalmen ja Hyrynsalmen lajitteluasemien toiminta on suunniteltu toteutettavaksi omana 
työnä vuoden 2010 alusta. Asiasta on neuvoteltu nykyisten palvelutarjoajien kanssa ja sopi-
mukset ovat päättymässä vuoden 2009 loppuun. 
Kuntayhtymässä on ollut määräaikainen (1.6 – 31.12.2009) työllistämistuella palkattu työnteki-
jä Hyrynsalmelta, joka on huoltanut mm. Ylä-Kainuun aluekeräys- ja ekopisteitä. Henkilöllä on 
myös kokemusta lajitteluaseman hoidosta Hyrynsalmen kunnan palveluksessa.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus palkkaa Hyrynsalmen ja Suomussalmen lajitteluasemien hoitajaksi määräai-
kaisessa työsuhteessa olleen Jouko Oikarisen. Työsuhde alkaa 1.1.2010 ja on voimassa tois-
taiseksi. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisten sopimuksen ja käytössä olevan pisteytys-
mallin mukaan. Liitteenä tehtäväkortti ja työsopimus.  
 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan muutettu esitys: 
 
Kustannustehokkuuden selvittämiseksi paikka täytetään määräaikaisella sopimuksella 1.1-
31.12.2010. Asiaa tarkastellaan uudelleen 2010 vuoden lopussa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Merkitään, että toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän käsittelyssä eikä osallistunut asian 
valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
 
Yhtymähallitus 27.10.2010 § 31 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Liitteenmukaisen kustannustarkastelun perusteella päätetään jatkaa Hyrynsalmen ja Suo-
mussalmen lajitteluasemien ylläpitoa omana työnä. Lajitteluaseman hoitajan paikka ilmoite-
taan haettavaksi työvoimahallinnon sivuilla ja kuntayhtymän kotisivuilla. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin. 
 
Merkitään, että puheenjohtaja piti kirjaa ja toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän käsittelyssä 
eikä osallistunut asian valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Yhtymähallitus 17.12.2010 § 113 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Lajitteluaseman hoitajan paikka on ollut haussa työvoimahallinnon sivuilla ja kuntayhtymän 
kotisivuilla. Ilmoitukset on jätetty 19.11.2010 ja hakuaika on päättynyt 3.12.2010. Hakemuksia 
on saapunut yhteensä 39 kpl joista yksi myöhässä. Hakemukset ja kooste hakijoista liitteenä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat; Keränen Marko, Moilanen Tero, 
Oikarinen Jouko ja Parkkinen Miika. Haastattelu pidetään seuraavassa hallituksen kokouk-
sessa.  
Hallitus jatkaa nykyisen työntekijän työsuhdetta siihen saakka kunnes lopullinen valinta on 
suoritettu ja päätös on saavuttanut lainvoiman. 
 
Merkitään, että varapuheenjohtaja piti kirjaa ja toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän käsitte-
lyssä eikä osallistunut asian valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Haastatellaan hakijat ja keskustellaan valinnasta. 

 

Yhtymähallitus: 

Yhtymähallitus haastatteli kutsutut ja keskustelun jälkeen puheenjohtaja esitti, että 
haastattelun perusteella Hyrynsalmen ja Suomussalmen lajitteluaseman hoitajaksi 
valitaan Jouko Oikarinen sekä varalle Tero Moilanen. 

Yhtymähallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. 

 

Merkitään, että käyttöpäällikkö piti kirjaa ja toimitusjohtaja ei ollut paikalla pykälän kä-
sittelyssä eikä osallistunut asian valmisteluun eikä esittelyyn jääviyden vuoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

2 § LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEN JOHDOSTA 
 

Oulun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa liitteenmukaisesta valituksesta koskien halli-
tuksen päätöstä oikaisuvaatimuksesta 27.10.2010 § 38. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Yhtymähallitus antaa liitteenmukaisen lausunnon. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

3 § LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEN JOHDOSTA 
 

Oulun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa liitteenmukaisesta valituksesta koskien halli-
tuksen päätöstä oikaisuvaatimuksesta 19.11.2010 § 81. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Yhtymähallitus antaa liitteenmukaisen lausunnon. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

4 § MUUT ASIAT 
 
Merkittiin tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto Huuri-
nainen Oy:n valituksesta päätökseen KAIELY/203/07.00/2010; 1.10.2010. 
 
Päätettiin seuraavien kokousten ajankohdiksi 
- perjantai 28.1.2011 klo 14.00 
- torstai 17.2.2011 klo 13.00 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

5 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ - 

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

 

6 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 16.55 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: §§ 2 - 6 
 

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

  
  Pykälät: §§ 1 
 
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: §§ 1 
 

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, postiosoite, fax ja s-posti: 
   
  Oulun hallinto-oikeus      fax. 0103 642 841 

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


