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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 – 15.50 

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 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( x ) 
 

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

ASIAT §§ 39  -  45 

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 ___.___.2011 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

39 § LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEN JOHDOSTA 
 

Oulun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa liitteenmukaisesta valituksesta koskien halli-
tuksen päätöstä oikaisuvaatimukseen 17.12.2010 § 116, Heikki Kemppainen. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Yhtymähallitus antaa liitteenmukaisen lausunnon. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

40 § LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEN JOHDOSTA 
 

Oulun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa liitteenmukaisesta valituksesta koskien halli-
tuksen päätöstä oikaisuvaatimukseen 17.12.2010 § 114, Reijo Hakonen. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Yhtymähallitus antaa liitteenmukaisen lausunnon. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

41 § LAUSUNNON ANTAMINEN VALITUKSEN JOHDOSTA 
 

Oulun hallinto-oikeus pyytää lausuntoa liitteenmukaisesta valituksesta koskien halli-
tuksen päätöstä oikaisuvaatimukseen 28.1.2011 § 19, Lauri Oikarinen. 

 

Puheenjohtajan esitys: 

Yhtymähallitus antaa liitteenmukaisen lausunnon. 

 

Yhtymähallitus: 

Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

42 § JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN KAINUUSSA 
 
Kainuun maakunnan jätehuollon järjestämistavasta tulevaisuudessa on käyty 
keskustelua ja esitetty mielipiteitä eri osapuolten toimesta. Mielipiteet ovat ol-
leet välillä hyvinkin voimakkaita ja jopa syyttäviä eri tilaisuuksissa ja tiedotus-
välineissä. Jätehuollon käytännön toteuttajat (yrittäjät) ovat esittäneet oman 
kantansa jätehuollon järjestämistavaksi. Käytännössä vaatimuksena on ollut 
ns. sopimusperusteisen kuljetusjärjestelmän jatkaminen ja energiajätteiden 
käsittelyn jatkaminen yrittäjien toimesta. Yrittäjien esitys ei kuitenkaan ole suo-
raan toteuttamiskelpoinen mm. lainsäädännöllisesti tarkasteltuna. 
 
Toimitusjohtaja on laatinut alustavan suunnitelman jätehuollon järjestämismal-
liksi tulevaisuudessa Kainuun alueella. Esityksellä luotaisiin malli ja käytännöt, 
joilla jätehuollon vastuut ovat jakautuneet lakisääteisesti oikein ja että niitä 
pystytään seuraamaan ja valvomaan hallitusti. Esitys mahdollistaisi yrittäjien 
haluaman mallin jatkamisen siten, että myös kunta vastaa sille kuuluvista vel-
voitteista. Jätteentuottajille tarjottaisiin palvelut lain vaatimin ehdoin ja tasa-
puolisesti. Olemassa olevat resurssit käytettäisiin tehokkaasti hyväksi ja kukin 
toimija saa kehittää vastuullaan olevaa toimintaansa tulevaisuuden vaatimuk-
sia vastaaviksi. 
 
Yhtymähallitus keskustelee jätehuollon eri järjestämistavoista Kainuussa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Toimitusjohtaja jatkaa suunnitelman laatimista käydyn keskustelun pohjalta.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

43 § MUUT ASIAT 
 
Hallitus päätti kokouksessaan 17.2.2011 § 33 tehdä valituksen Kainuun ely-
keskuksen hallintopakkopäätöksestä koskien Huurinainen Oy:n asiakastieto-
jen saamista. Uusi jätelaki on sittemmin hyväksytty eduskunnassa ja uudessa 
laissa kyseiseen asiaan on annettu selkeämmät määräykset. Em. syystä vali-
tuksen tekeminen tässä vaiheessa muuttuu tarpeettomaksi. Hallitus päättää 
jättää valituksen tekemättä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

44 § 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: 

 

45 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 15.50  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: §§ 39-42, 44-45 
 

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

  
  Pykälät: §§ 43 
 
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: §§ 43 
 

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: §§ - 


