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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

KOKOUSAIKA Perjantai 10.11.2017 kello 13.00 – 14.55 

KOKOUSPAIKKA 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI 

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

Honkila Timo 
Tuomainen Terhi 
Klemetti Arto 
Seppänen Jonna 
Heikkinen Satu 
Keränen Eero 
Polvinen Osmo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 
Varajäsen 

Kajaani 
Kajaani 
Ristijärvi 
Suomussalmi 
Kuhmo 
Paltamo 
Sotkamo 
 
 

( 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 §§ 8  -  13 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tar-
kastajien valinta taikka merkintä 
edellisen kokouksen pöytäkirjan tar-
kastamisesta) 

 
Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kuntayhtymän toimitiloissa. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terhi Tuomainen ja Arto Klemetti. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Timo Honkila 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöy-
täkirjan käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 
Kajaani __.11.2017  Kajaani __.11.2017 

Allekirjoitukset 
 
 
Terhi Tuomainen  Arto Klemetti 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus 
Kajaani ___.___.2017 
 
Virka-asema    
Asiakaspalvelupäällikkö     
   Marjut Kinnunen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § JÄTETAKSA VUODELLE 2018 

Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta 
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteutta-
misesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja 
valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemak-
suilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen. 
 
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jäte-
maksut määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vas-
tattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustet-
tava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen 
mukaiseen jätehuoltoon. 
 
Jätehuollon järjestämisessä ja lainsäädännössä ei ole tapahtunut sellaisia muu-
toksia, jotka vaatisivat jätetaksan tarkastamista. Toiminnot ja niiden kustannuk-
set saadaan katettua vuodelle 2017 hyväksytyllä taksalla lukuun ottamatta elin-
keinotoiminnassa syntyvää puhdasta purku tms. puuta. Hinnaston rakenne, 
tuotenumerot ja -nimet ovat muuttuneet järjestelmän vaihdon yhteydessä 2017. 
Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuotteiden hintoihin. 
 
Toimitusjohtajan ehdotus: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin pe-
rustein saman taksan kuin vuodelle 2017 on hyväksytty yhtymäkokouksessa 
25.11.2016 johon lisäyksenä puhtaan purkupuun hintamuutos. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 § TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2019-2020 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020 

 
Vuoden 2018 talousarvio on laadittu vuoden 2016 ja 1.1.2017 – 30.10.2017 to-
teutumaa mahdollisimman paljon hyväksikäyttäen, muutetun jätehuollon järjes-
tämismallin mukaan sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden tervehdyt-
tämisohjelman ohjeita noudattaen.  
 
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2018 esi-
tettäviä jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen. 
 
Palkkakustannuksiin ei ole laskettu korotuksia 2017 tasoon verrattuna koska 
ohjetta kuntatyönantajilta ei ole vielä olemassa.  Palkkojen sivukulut on laskettu 
maksua perivien viranomaisten ilmoitusten (2017, osin 2018) mukaan. Vakitui-
sen henkilöstön määrä vähenee kolmella 2017 verrattuna. 
 
Jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole ar-
vioitu kasvua. Valtaosa sekajätteestä tullaan kuljettamaan Varkauteen ener-
giana hyödynnettäväksi Riikinvoima Oy:ssä. Erilliskerätyn energiajakeen käsit-
tely on lopetettu toistaiseksi. Loppuosa sekajätteestä toimitetaan energiahyöty-
käyttöön Gemifin Oy:n kautta. 
 
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalve-
lusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2019-2020 on laadittu 
vuoden 2018 talousarvion perusteella. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja toi-
minnan järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talous-
arvion vuodelle 2018, taloussuunnitelman vuosille 2019 ja 2020 sekä investoin-
tisuunnitelman vuosille 2018 – 2020. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

10 § PIKKUJOULU 2017 

 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Pikkujoulu järjestetään Rokualla. Puolisomaksun suuruus on 40 euroa. 
Tarkempi ohjelma toimitetaan myöhemmin. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ajankohta on 9-10.12.2017. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

11 § MUUT ASIAT 

 
 
Yhtymähallitus: 
 
Järjestetään hallitukselle tutustumispäivä Ekokympin toimintaan perjantaina 
24.11.2017 klo 11 alkaen. Kokoontuminen Viestitie 2, Terhin kotimaku-ruoka-
laan. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

12 § TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT 

 
Viranhaltijapäätökset 
 
Toimitusjohtaja: 
- hankinta- ja henkilöstöpäätökset §§ - 

 
 

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

13 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 

 
Kokous päätettiin kello 15.00 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, 9, 11, 12, 13 
 

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

  
  Pykälät: §§ 10 
 
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: §§ 10 
 

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: §§  


