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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.10.2012 kello 14.00 – 15.55 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87100 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, vpj 

Kajaani 
Kajaani 
Ristijärvi 
Sotkamo 
Vaala 
Kuhmo 
Suomussalmi 

( 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 §§ 30  -  37 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Helenius 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 
 
 
Harri Helenius   Antti Westersund 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

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

30 § OULUN HALLINTO-OIKEUDELLE ANNETTU LAUSUNTO  

 
Toimitusjohtaja on antanut liitteenmukaisen lausunnon Oulun hallinto-oikeudelle 
vireillä olevaan valitukseen.  
 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus merkitsee tiedoksi annetun lausunnon. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

31 § OULUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 

 
Oulun hallinto-oikeus on antanut liitteenmukaisen päätöksen vireillä olleeseen va-
litukseen. 
 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi annetun päätöksen. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

32 § TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1 – 8 / 2012 

 
Liitteenä alustava talouden seurantaraportti ajalta 1 – 8 / 2012 sekä toimintaan 
liittyvät graafiset kuvaajat. Jätekeskustuotot ovat 23 % (557 578 €) budjetoitua 
pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot toteutuvat talousarvion mukaan. Energiajäte-
tuotot ovat 4 % (5 329 €) budjetoitua suuremmat. Muut tuotot ovat 14 % (13 964 
€) budjetoitua pienemmät. Kokonaisuudessaan tuotot alittuivat 566 213 € (17 %). 
Vastaavat toimintakulut ovat alittuneet 13 % (353 453 €). Ylitystä on tapahtunut 
jäteveron osalta (153 310 €) ja muiden kuljen osalta (18 800 €).  
Käyttötalouden tulojen ja menojen erotus (toimintakate) on + 407 837 €. Lasken-
nalliset poistot, rahoituskulut ja varausten muutos ovat 410 372 €, jolloin seuran-
takauden tulokseksi muodostuu 2 536 € alijäämää. 
 
Tuottojen vajaus johtuu lähinnä jätehuollon järjestämismallin käyttöönoton viiväs-
tymisestä. Malli on otettu käyttöön vasta kesäkuun alusta ja mallin mukaan las-
kettu talousarvio ei siten pidä paikkaansa koko vuoden osalta. Talousarviota jou-
dutaan korjaamaan tämän osalta. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseu-
rantaraportin ajalta 1 – 8 / 2012. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 8 / 2012. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

33 § PUOKION KYLÄYHDISTYKSEN ALOITE 

 
Puokion Kyläyhdistys on tehnyt liitteenmukaisen aloitteen lasinkeräyspisteen pa-
lauttamiseksi Puokion kylälle. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja antaa Puokion Kyläyhdistykselle liit-
teenmukaisen vastauksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

34 § TOIMITUSJOHTAJAN PALKKATASON TARKASTUS 

 
Toimitusjohtajan palkkatasoa on tarkastettu edellisen kerran v. 2005. Kuntayhty-
män toiminnot ovat laajentuneet ja toiminta kehittynyt viime vuosina. Toimitusjoh-
tajan palkkataso tulisi päivittää vastaamaan toiminnan laajuutta, vastuuta ja kes-
kimääräistä jätelaitosjohdon palkkatasoa. 
 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Toimitusjohtajan palkkataso tarkastetaan liitteenmukaisin perustein vastaamaan 
kuntayhtymän tämänhetkistä toiminnan laajuutta, vastuuta ja keskimääräistä jäte-
laitosjohdon palkkatasoa. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Merkitään, että pöytäkirjaa piti tämän pykälän ajan Matti Pääkkönen. 
 
Hallitus perustaa palkantarkastusta varten toimikunnan, johon kuuluu Matti Nissi-
nen, Antti Westersund ja Harri Helenius. Palkkatoimikunta antaa esityksen halli-
tukselle marraskuun loppuun mennessä. Palkantarkastus astuu voimaan loka-
kuun 2012 alusta. 
 
 
 
 
 
 
Toimitusjohtaja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  7(9) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.10.2012 nro 5/2012 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

35 § MUUT ASIAT 

 
Pikkujoulun ajankohta ja puolisomaksun suuruus 1.12 – 2.12.2012. 
- vaihtoehtoinen ajankohta myös edellinen viikonloppu, puolisomaksun suuruus 
on 30 €. 
 
Katsaus kuljetusmallin toimintaan. 
- toimitusjohtaja kertoi kuljetusmallin käytännön toimivuudesta. 
 
Katsaus hankkeisiin. 
- toimitusjohtaja kertoi mediassa olleista hanketiedotteista, joissa on mainittu 
Ekokymppi. Ekokymppi ei kuitenkaan ole mukana näissä hankkeissa. 
 
Katsaus kilpailutuksiin. 
- toimitusjohtaja kertoi käynnissä olevista kilpailutuksista, joita ovat metallinkerä-
ys, kierrätyspolttoaineen kuljetukset ja aluekeräyspisteiden tyhjennykset. 
 
Talousarviokokouksen ajankohta. 
- talousarviokokous pidetään 9.11.2012 klo 13 alkaen Viestitiellä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

36 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset § - (ei päätöksiä) 
- jätehuollon viranomaispäätökset ajalta kesä-syyskuu (tiedoksi) 

 
Ympäristöpäällikkö: 
- jätehuollon viranomaispäätös § 1 

 
Puheenjohtajan esitys: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Ei otettavia päätöksiä. 
 
 
 
Toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö poistuivat esteellisinä tämän pykälän käsit-
telyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

37 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 

 
Kokous päätettiin kello 15.55 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: §§ 30, 31, 32, 34, 37 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla: 

  
  Pykälät: §§ 33, 35, 36 
 
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: §§ 33, 35, 36 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. 

 
 
Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja si-
sältö   se on tekijän allekirjoitettava. 
   
   
VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.

  
  Valitusviranomainen ja postiosoite: 
   
  Oulun hallinto-oikeus 

PL 189, 90101 OULU. 
 
  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. Liitteenä  
  erillinen ohje. 
 
  Pykälät: §§  


