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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2011 kello 13.00 – 14.55 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Harri Helenius 
Timo Hyvönen 
Aino Leinonen 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Varajäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Ristijärvi 
Sotkamo 
Vaala 
Kuhmo 
Suomussalmi 

( x ) 
( - ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 
( x ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jukka Oikarinen 
Eero Piirainen 
Esa Kumpulainen § 65 ajan 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( x ) 

 

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

ASIAT §§ 65  -  71 

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 Timo Hyvönen. 
 
 
 
 

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  Timo Hyvönen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

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

65 § JÄTTEEN HYÖDYNTÄMISEN KILPAILUTUS 

Nykyinen jätelaki:  

Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koos-
tumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan valtion, kunnan ja seurakunnan se-
kä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnas-
sa syntyneen hyödyntäminen ja käsittely. Edellä mainittu jäte on toimitettava kunnan 
järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Jätteen haltijan kanssa tehtävällä sopi-
muksella kunta voi järjestää muunkin jätteen hyödyntämisen tai käsittelyn. 

Kunta voi antaa 1 momentissa säädetyn jätehuollon osittain tai kokonaan muun yh-
teisön tai yksityisen yrittäjän hoidettavaksi. Kunta vastaa tällöinkin siitä, että sille sää-
detty velvollisuus tulee täytetyksi. 

Tuleva jätelaki 1.5.2012: 

Jätehuollolla tarkoitetaan jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsitte-
lyä. 

Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisis-
taan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaa-
ran tai haitan ehkäisemiseksi, 8 §:n 1 momentissa säädetyn etusijajärjestyksen nou-
dattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä tek-
nisesti ja taloudellisesti mahdollista. 

Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 
1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumi-
sessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 
2) sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 
3) valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkis-
oikeudellisten yhdistysten hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu kuin 2 kohdas-
sa tarkoitettu yhdyskuntajäte; 
4) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1—3 
kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 
5) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1—4 kohdassa tarkoitetun jätteen 
kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä. 

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyk-
siä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. 

Hankintalain mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköi-
den on kilpailutettava hankintansa siten kuin tässä laissa säädetään. Lain tavoitteena 
on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä 
sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tava-
roita, palveluita ja rakennusurakointia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
 
 
Kuntayhtymän henkilöstö on valmistellut liitteenmukaiset hankinta-asiakirjat kunnan 
vastuulla olevan jätteen hyödyntämisen toteutuksesta. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää kilpailutuksen toteutuksesta. 
 

Yhtymähallitus: 

Keskustelun jälkeen yhtymähallitus päätti toteuttaa kilpailutuksen esitetyillä hankinta-
asiakirjoilla muutettuna siten, että kuljetuksen osuus erotetaan omaksi kohdakseen 
VE 2:ssa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

66 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 7 / 2011: 
 
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 7 / 2011 sekä toimintakatteen, tuloksen 
ja ostopalvelujen graafiset kuvaajat. Jätemäärän ja jätekeskuksen tuottojen graafinen 
esitys ulottuu ajalle 1 - 8 /2011. Jätekeskustuotot 1-7 ovat 2 % (23 978 €) budjetoitua 
pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu talousarvion mukaan seitsemälle 
kuukaudelle. Energiajätetuotot ovat 78 % (122 965 €) budjetoitua pienemmät. Muut 
tuotot ovat 19 % (14 271 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan tulot ovat 5 
% (132 672 €) arvioitua pienemmät.  

Vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 7 % (150 644 €). Ylitystä on tapahtunut, ainei-
den tarvikkeiden ja tavaroiden (126 284 €, josta noin 81 000 € penkka II sulkemiseen) 
sekä muiden kulujen (3 724 €) kohdalla. Ostopalvelut ovat myös ylittyneet 94 959 eu-
roa (penkka II osuus n 80 000 €). Jäteveroa on tilitetty tullille 448 641 euroa, joka on 
41 359 € budjetoitua vähemmän. Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toiminta-
kate) on + 131 929 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 
322 326 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 190 397 € alijäämää. 

Vuoden 2011 budjettia laadittaessa oli oletuksen aiemmin tehtyjen ja v. 2010 tehtä-
vän varausten (200 000 €) käyttäminen nyt tehtävään jätetäytön sulkemiseen.  

Tilintarkastajan antaman ohjeen perusteella tilinpäätöstä laadittaessa aiemmin 2008 
tuloksesta tehty varaus (100 000 €) kohdistettiin nykyisin käytössä olevaan jätetäyt-
töön (ns. penkka III). Samoin v. 2010 tehtäväksi suunniteltu varaus (100 000 €) muu-
tettiin jätemääräperusteiseksi (80 000 €) ja kohdistettiin nykyisin käytössä olevaan jä-
tetäyttöön (ns. penkka III). Tällöin nyt meneillään oleva jätetäytön sulkeminen joudu-
taan rahoittamaan käyttötalousmenoista ostopalveluiden sekä aineiden, tarvikkeiden 
ja tavaroiden osalta. 

Oulun hallinto-oikeuden tekemän päätöksen johdosta energiajätevirta on pienentynyt 
merkittävästi ja sillä on ollut vaikutus energiajätteestä saatavaan käsittelymaksutu-
loon. Määrän pienentyminen on vuositasolla noin 1 000 tonnia. 

Hallitus korjaa vuoden 2011 talousarvion jätetäyttöön kohdistuvan sulkemisen kus-
tannusten sekä energiajätteestä saatavien tulojen pienentymisen osalta käyttötalou-
teen. 

 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseuran-
taraportin ajalta 1 – 7 / 2011. 

 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 7 / 2011. Muu-
tokset talousarvioon käsitellään §:ssä 67. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

67 § TALOUSARVION KORJAUS 
 
Tilinpäätöksessä tehdyn varauksen käyttösuunnitelman muutoksen ja talousarviossa 
arvioidun jätekertymän pienentymisen vuoksi on kuluvan vuoden käyttötalousbudjet-
tia syytä korjata. 
 
Kuntayhtymä on tehnyt pakollisen 100 000 euron varauksen loppusijoitusalueen sul-
kemista varten vuoden 2008 tilipäätöksestä. Samanlainen varaus oli budjetoitu tehtä-
väksi vuoden 2010 tilinpäätökseen. Yhteensä varaus olisi ollut 200 000 euroa. Vara-
us oli tarkoitus käyttää nyt suljettavaan ns. penkka II kustannuksiin. Tilintarkastajan 
esityksestä varaus kuitenkin muutettiin käytettäväksi kirjanpitolautakunnan ohjeen nyt 
käytössä olevaan ns. penkka III ja se laskettiin todellisen loppusijoitetun jätemäärän 
mukaan vuoden 2010 lopputilanteen mukaan. Vuoden 2008 varaus pysyi ennallaan 
ja vuoden 2010 varauksen summa muutettiin 80 000 euroksi. Laskennallinen varaus 
on 2,83 euroa loppusijoitettavaa tonnia kohden ja sitä kerrytetään kuluvana vuotena 
2011 noin viiden tuhannen euron kuukausierinä talouden seurantaraportoinnissa. 
 
Energiajätteen kertymä ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti. Suurimpana syynä 
tähän on Oulun hallinto-oikeuden päätös, jolla se keskeytti Kainuun ELY-keskuksen 
antaman hallintopakkopäätöksen toimeenpanon koskien kunnan käsittelyvastuulla 
olevan erilliskerätyn energiajätteen toimitusvelvollisuutta Majasaaren jätekeskukseen. 
 
Liitteenä on edellä mainituin korjauksin muutettu talousarvio vuodelle 2011. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi korjatun talousarvion vuo-
delle 2011. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

68 § TILANNEKATSAUS PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMISEEN JA JÄTE-
HUOLLON JÄRJESTÄMISEEN V. 2012 ALUSSA 

 
Yhtymähallitus 20.6.2011: 
Kajaanin ja Kuhmon kaupunki ovat tehneet liitteenmukaiset esitykset perussopimuk-
sen ja hallintosäännön tarkastamiseksi. Tarkastamistarvetta perustellaan mm. muut-
tuneella jätelainsäädännöllä. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus päättää pyytää peruskuntia nimeämään edustajansa valmistelutyö-
ryhmään perussopimuksen tarkastamista ja ajantasaistamista varten. 
Työryhmälle valmistellaan luonnos perussopimuksesta uuden jätelain perusteilla. 
Hallintosääntöä tarkastellaan työryhmän toimesta. Työryhmä kutsutaan kokoon elo-
kuun lopussa perjantaina 26.8 klo 9.00 kuntayhtymän toimitiloihin erillisellä kutsulla. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kuntayhtymää edustaa valmistelutyöryhmässä halli-
tuksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. 
 
Yhtymähallituksen kutsuma työryhmä on käsitellyt luonnosta kaksi kertaa 26.8 ja 
7.9.2011. Työryhmän lisäksi perussopimusluonnos on ollut käsittelyssä kuntajoh-
tajien kokouksessa 16.9.2011. Liitteenä työryhmän kokouspöytäkirjat ja perusso-
pimusluonnos. 
Perussopimusluonnoksesta on pyydetty peruskuntien lausuntoa. Lausunto on 
pyydetty valmistelemaan siten, että kuntayhtymän yhtymähallitus ehtii lähettää 
perussopimuksen hyväksyttäväksi peruskuntien valtuustokäsittelyyn kuluvan vuo-
den aikana pidettäviin valtuustojen kokouksiin. 
 
Kuntayhtymän esittämästä jätehuollon järjestämismallista vuoden 2012 alusta pyy-
dettyyn lausuntoon ovat vastanneet Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja 
Vaala. Lausunto puuttuu Suomussalmelta, Hyrynsalmelta ja Sotkamolta. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi perussopimuksen tarkistamista ja jätehuollon jär-
jestämistä koskevan tilannekatsauksen. Asioiden valmistelua jatketaan lausuntojen 
saamisen jälkeen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi perussopimuksen tarkistamista ja jätehuollon jär-
jestämistä koskevan tilannekatsauksen. Yrittäjien kanssa järjestetään työpalaveri jä-
tehuollon järjestämisestä 14.10 klo 9.00 Viestitiellä. Kuntayhtymän edustajina hallitus, 
toimitusjohtaja. Lisäksi pyydetään mukaan Kajaanin kaupungin lakimies, mikäli mah-
dollista. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

69 § MUUT ASIAT 
 
Ei muita asioita. 
 
 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  8(9) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 30.9.2011 nro 8/2011 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

70 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset § 5 
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta  1.5.2011 – 30.8.2011 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset ajalta 1.5.2011 – 30.8.2011 
 
Ympäristöpäällikkö: 
- ei päätöksiä 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan esityksen mukaan. 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän kä-
sittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

71 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.55 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: §§ 66, 67, 68, 69, 71 
 

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

  
  Pykälät: §§ 65, 70 
 
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: §§ 65, 70 
 

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: §§  


