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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Perjantai 7.11.2014 kello 13.00 – 14.50. 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Nissinen Matti 
Heikkinen Seija 
Keränen Eero 
Kinnunen Niina J 
Komulainen Ilmo 
Määttä Ari 
Nykänen Kati 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen, vpj 
Jäsen 
Jäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Paltamo 
Suomussalmi 
Kuhmo 
Sotkamo 
Hyrynsalmi 
 

( 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 kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

ASIAT §§ 30  -  35 

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

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Nykänen ja Seija Heikkinen. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nissinen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

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

Tarkastusaika 
Kajaani    Kajaani 
___.11.2014   ___.11.2014 
Allekirjoitukset 
 
 
Kati Nykänen   Seija Heikkinen 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2014 
 
Virka-asema    
Toimistosihteeri      
   Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 30 § JÄTETAKSA VUODELLE 2015 
 
Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannuk-
set. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon to-
teuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tie-
dotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). 
Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien 
hoitaminen. 
 
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jä-
temaksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti 
vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kan-
nustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjes-
tyksen mukaiseen jätehuoltoon. 
 
Jätetaksaan on tehty tarvittavat tarkastukset palvelujen oston ja palkkojen in-
deksimuutosten ja muuttuneiden käsittelykustannusten osalta. Seka- ja ener-
giajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen hyödyntäminen on muuttunut ta-
loudellisesti negatiiviseksi paikallisen hyödyntämisen vähenemisen vuoksi. 
Korotusta tapahtuu myös jäteverossa, joka nousee vuoden 2015 alusta 5 eu-
rolla 55 euroon/tonni. 
 
Toimitusjohtajan ehdotus: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin pe-
rustein liitteen mukaisen jätetaksan vuodelle 2015. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

31 § TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2016-2017 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 

 
Vuoden 2015 talousarvio on laadittu vuoden 2013 ja 1.9.2013 – 30.8.2014 to-
teutumaa hyväksikäyttäen, muutetun jätehuollon järjestämismallin mukaan 
sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman ohjeita 
noudattaen.  
 
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2015 esi-
tettäviä jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen.  
 
Palkkakustannuksissa on arvioitu työehtosopimuksien mukaisiksi korotuksiksi 
vuoden 2014 tasoon yleissopimuksen ohjeen mukaan 0,3 prosenttia ja palkko-
jen sivukulut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten (2014) 
mukaan. Henkilöstömäärä pysyy entisellään. 
 
Jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole ar-
vioitu kasvua. Energiajätteen ja sekajätteen hyödyntämistä jatketaan sopi-
muksen mukaisesti vuoden 2015 loppuun. Vuoden 2016 kesäkuusta alkaen 
valtaosa sekajätteestä tullaan kuljettamaan Varkauteen energiana hyödynnet-
täväksi Riikinvoima Oy:ssä. Erilliskerätty energiajae ja osa sekajätteestä käsi-
tellään edelleen omana toimintana. Uutena toimintana varaudutaan aloitta-
maan puhdistamolietteiden käsittely kesällä 2015. 
 
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalve-
lusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 on laadittu 
vuoden 2014 talousarvion perusteella. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja 
toiminnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit. Puhdistamoliet-
teen käsittelytapaa ei vielä ole päätetty. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti ta-
lousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosille 2016 ja 2017 sekä in-
vestointisuunnitelman vuosille 2015 – 2017. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

32 § JÄSENEN NIMEÄMINEN RIIKINVOIMA OY:N RAKENNUSTOIMIKUNTAAN 

 
Riikinvoiman hallitus päätti 5.7.2013 vuoden 2013 pidetyn yhtiökokouksen 
evästyksen perusteella perustaa Riikinvoiman Ekovoimalaitoshankkeelle ra-
kennustoimikunnan seuraavasti: 

 
”Perustetaan ekovoimalaitoshankkeelle myönteisen investointipäätöksen yh-
teydessä rakennustoimikunta, johon kukin osakasyritys voi ilmoittaa enintään 
kaksi jäsentä. Rakennustoimikunta kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa. 
Rakennustoimikunnan tehtävänä on seurata voimalaitosprojektin rakennus-
vaiheen edistymää. ” 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus nimeää jäsenen/jäsenet Riikinvoiman Ekovoimalaitoshankkeen 
rakennustoimikuntaan. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Keskustelun jälkeen päätettiin valita Riikinvoiman Ekovoimalaitoshankkeen 
rakennustoimikuntaan kaksi jäsentä. Jäseniksi valittiin hallituksen jäsen Niina 
J Kinnunen ja toimitusjohtaja Jukka Oikarinen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

33 § MUUT ASIAT 

 
Ei muita asioita. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

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

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

 

35 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello  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, 33, 34, 35 
 

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

  
  Pykälät: §§ 32 
 
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: §§ 32 
 

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: 
 
  POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS 
 

Postiosoite: 
PL 189 
90101 OULU 

Käyntiosoite: 
Isokatu 4 
90100 OULU 

Fax: 
029 56042841 

Puhelin (vaihde) klo 8:00 -16:15: 
029 5642800 

Sähköposti: 
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

 

  Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaamisesta. 
 

  Pykälät: §§ - 


