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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 24.2.2012 kello 13.00 – 14.35 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Matti Nissinen 
Auli Halonen 
Harri Helenius 
Mirja Okkonen 
Aino Leinonen 
Matti Pääkkönen 
Antti Westersund 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
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 
 

Pöytäkirjanpitäjä 
Ympäristöpäällikkö 
Käyttöpäällikkö 
 

( x ) 
( - ) 
( - ) 

 

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

ASIAT §§ 8  -  15 

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 Harri Helenius 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 
__.3.2012   __.3.2012 

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

Allekirjoitukset 
 
 
Auli Halonen   Harri Helenius 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2012 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § MAJASAAREN JÄTEKESKUKSEN VUOKRA-ALUE 
 
Majasaaren jätekeskuksen käyttöön on vuokrattu Kajaanin kaupungilta 98 
hehtaaria aluetta. Alue on alun perin merkitty vuokrasopimukseen suorakai-
teen muotoiseksi ja se ei tällä hetkellä kata kaikkia alueella tapahtuvia toimin-
toja. Myös ympäristöluvan ja sitä valvovan ELY-keskuksen taholta on ilmennyt 
tarvetta tarkastella vuokra-alueen kokoa ja alueen tarkempaa määrittelyä mm. 
vesienkäsittelyn tarkkailupisteiden vuoksi. 
 
Liitteenä alkuperäinen vuokrasopimus karttoineen ja uusi ehdotettu alueraja-
us. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää Kajaanin kaupungille vuokrasopimuksen tarkastamista 
aluerajauksen osalta liitteenä olevan kartan mukaisesti. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Toimitusjohtaja voi neuvotella tarvittaessa vie-
lä pienistä muutoksista aluerajaukseen. 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  3(9) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 24.2.2012 nro 2/2012 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 § JÄTEVEROTARKASTUS 
 
Pohjoinen tullipiiri suoritti marraskuussa 2011 kuntayhtymään jäteverotarkas-
tuksen vuosille 2008-2011. Tarkastuksen päätös on saatu 31.12.2011 ja siinä 
määrättiin veronlisäystä em. vuosille. Veronlisäys johtuu virheellisestä lasken-
takaavasta jäteverotilityksiin käytettävässä excel-taulukossa. Tuotteen (1020) 
pakkaamaton yhdyskuntajäte muuntokerroin on ollut väärä, jonka johdosta 
laskettu vero on ollut liian pien. Tuotteen (1040) pienkuormat osalta vero on 
maksettu kahteen kertaan tuotteen (7530) lajitteluasemien sekajätteet veros-
sa. Päätös liitteenä. 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee suoritetun tarkastuksen ja siitä annetun päätöksen 
tiedoksi. Kaavavirheet on korjattu laskentataulukkoon. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi suoritettu jäteverotarkastus ja siitä annettu päätös. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

10 § OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSIÄ 
 
Oulun hallinto-oikeus on antanut liitteenmukaiset päätökset tehtyihin oi-
kaisuvaatimuksiin.. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi annetut päätökset. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 

 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  5(9) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 24.2.2012 nro 2/2012 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

11 § OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE TEHTYJÄ VALITUKSIA 
 
 
Viranhaltijan tekemistä päätöksistä on tehty liitteenmukaiset valitukset Oulun 
hallinto-oikeuteen. Valitukset koskevat määrättyjä mm. jätemaksuja ja jäteas-
tian tyhjennysväliä. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoja tehtyihin valituksiin. 
Aiemmin oikaisuvaatimukset on käsitelty yhtymähallituksen toimesta. Tämä 
menettely on kuitenkin ollut virheellinen ja aiemmasta poiketen viranhaltija-
päätöksiin annetaan nyt oikaisuvaatimusosoitus suoraan hallinto-oikeuteen.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Toimitusjohtaja antaa lausunnot tehtyihin valituksiin ja tuo ne tiedoksi yhtymä-
hallitukseen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

12 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 12 / 2011: 
 
Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 12 / 2011 sekä toimin-
taan liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot 1-12 ovat 6 % (149 133 €) 
budjetoitua suuremmat. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuivat lähes talousarvion 
mukaan. Energiajätetuotot ovat 76 % (206 136 €) budjetoitua pienemmät. 
Muut tuotot ovat 53 % (67 905 €) budjetoitua suuremmat. Kokonaisuudessaan 
tulot toteutuivat talousarvion mukaan.  
Vastaavat toimintakulut ovat ylittyneet 13 % (455 278 €). Ylitystä on tapahtu-
nut, aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden (168 890 €) sekä muiden kulujen (3 
804 €) kohdalla. Ostopalvelut ovat myös ylittyneet 382 696 euroa. Suurin osa 
ylityksistä johtuu penkka II sulkemistöistä. Jäteveroa on tilitetty tullille 804 220 
euroa, joka on 35 708 € budjetoitua vähemmän. Käyttötalouden tulojen ja me-
nojen erotus (toimintakate) on + 256 198 €. Laskennalliset poistot, rahoitusku-
lut ja varausten muutos ovat 556 378 €, jolloin seurantakauden tulokseksi 
muodostuu 310 180 € alijäämää. Laskelma tarkentuu vielä lopulliseen tilinpää-
tökseen. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten talou-
denseurantaraportin ajalta 1 – 12 / 2011. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 12 / 
2011. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

13 § MUUT ASIAT 
 
Seuraavan kokouksen (TP 2011) ajankohdasta sopiminen. 
 
Tiedoksi Kyproksen tutustumismatkan matkaraportti.  
 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 30.3.2012 klo 14.00 paikkana Majasaa-
ren jätekeskus, jossa tutustutaan sekajätteen murskauslaitteistoon. 
 
Merkittiin tiedoksi Kyproksen matkaraportti. 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  8(9) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 24.2.2012 nro 2/2012 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

14 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 
 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 6 – 12 (2011) 
- jätehuollon viranomaispäätökset §§ - 
- tyhjennysvälin pidennyspäätökset §§ - 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ 1  (2011) 
 
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: 

 

15 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.35 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: §§ 8 – 13 ja 15 
 

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

  
  Pykälät: §§ 14 
 
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: §§ 14 
 

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: §§  


