
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  1(13) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Yhtymäkokous 25.11.2022 nro 2/2022 
 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 
 

KOKOUSAIKA Perjantai 25.11.2022 kello 12.00 – 14.21 
 

KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 
Ms-Teams etäkokous 
 
 

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

Kauppinen Jari 
Väisänen Veli 
Nivakoski Markku 
Holappa Veijo 
Tolonen Jussi 
Oikarinen Paavo 
Pääkkönen Matti 
Korhonen Jouko 
Virkkunen Reijo 
 
Markku Nivakoski 
poistui kokouksesta 
klo 13.27. 

Kajaani, yhtymäkokousedustaja 
Paltamo, yhtymäkokousedustaja  
Puolanka, yhtymäkokousedustaja 
Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja 
Hyrynsalmi, yhtymäkokousedustaja  
Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja 
Kuhmo, yhtymäkokousedustaja 
Sotkamo, yhtymäkokousedustaja 
Vaala, yhtymäkokousedustaja 
 
 
 

Teams 
Teams 
Teams 
Teams 
Teams 

( - ) 
Teams 
Teams 
Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Oikarinen Jukka  

Honkila Timo 
Mikkonen Jarno 
Valtanen Kalevi 
Seppänen Riikka 
Veteläinen Milla 
Leinonen Ulla 
Heikkinen Teemu 
 
 

Toimitusjohtaja 
Yhtymähallituksen puheenjohtaja, Kajaani 
Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani 
Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo 
Yhtymähallituksen jäsen, Kuhmo 
Yhtymähallituksen varapj, Suomussalmi 
Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo 
Yhtymähallituksen jäsen, Puolanka 

Teams 
( - ) 

Teams 
( - ) 

Teams 
( - ) 
( - ) 
( - ) 

 
 
 
 
 

(x=paikalla) 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa. 
 
Jari Kauppinen  Jukka Oikarinen 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. 

Allekirjoitukset 
 
Sähköiset allekirjoitukset pöytäkirjan lopussa 
      
Matti Pääkkönen  Jouko Korhonen 

PÖYTÄKIRJA ON VIETY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI 
TIETOVERKKOON 

Paikka ja päivämäärä 
Kajaani 2.12.2022 
Virka-asema    
    
Neuvoja/tiedottaja  Sari Komulainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 §  KOKOUKSEN AVAUS 
 

Jukka Oikarinen avasi kokouksen. 
 
 
 
 
 

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

a) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä läsnäolijat ja heidän valtakir-
jojen tarkastus: 
 
Yhtymäkokous: 
 
Puheenjohtajaksi valitaan Jari Kauappinen ja sihteeriksi Jukka Oikarinen. 
Todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin valtakirjat. 
 
 
 
 
b) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta, pöytäkirjan tar-
kastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja –
paikka. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Matti Pääkkönen ja Jouko 
Korhonen. 
 
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti Visma Sign sovelluk-
sella. 
 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään tarkastuksen jälkeen yleisesti näh-
tävillä 14 vrk kuntalain pykälien 108 ja 140 nojalla kuntayhtymän virallisella 
sähköisellä ilmoitustaululla. Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

3 §  KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 
TOTEAMINEN 

 
Perustamissopimuksen 4.1.7 mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lä-
hetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse ja säh-
köpostilla peruskuntien kirjaamoon 28.10.2022. Hallituksen esityksillä täyden-
netty pöytäkirjan pohja on lähetetty peruskuntiin viikolla 45 (9.11.2022) Pöytä-
kirjan pohja liitteineen sekä Teams-linkki lähetetään yhtymäkokousedustajille, 
kun kunnat ovat ilmoittaneet edustajiensa yhteystiedot. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

5 §  TALOUSARVIO VUODELLE 2023 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
2024-2025 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2025 
 
Yhtymähallitus 7.11.2022 § 27 
 
Vuoden 2023 talousarvio on laadittu vuoden 2021 ja vuoden 2022 toteutumaa mah-
dollisimman paljon hyväksikäyttäen. Talousarviossa on huomioitu jätehuollon järjestä-
mismalli ja jätehuollon lainsäädännön muutokset. 
 
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2023 hyväksyt-
tävää jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen. 
 
Palkkakustannuksiin on laskettu arvioidut työehtosopimuksen mukaiset korotukset 
(1,9 %).  Palkkojen sivukulut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten 
(arvio vuodelle 2023 ei merkittävää muutosta). Vakituisen henkilöstön määrä on kas-
vanut vuoden 2022 aikana kahdella henkilöllä ostopalvelusopimusten päättymisen 
vuoksi. 
 
Astioista kertyvät jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin 
ei ole arvioitu kasvua. Majasaaren jätekeskuksessa vastaanotettavat jätemäärät ovat 
pienentyneet merkittävästi vuosina 2021 ja 2022. Syitä pienentymiseen on mm. ra-
kennusjätteen ja hyödynnettävien jätteiden määrän väheneminen muiden käsittelijöi-
den ottaessa elinkeinoelämän jätevirtoja haltuun. 
 
Sekajätevarasto on saatu purettua kohtuullisen kokoiseksi vuoden 2022 aikana. Ker-
tyvä sekajäte kuljetetaan Varkauteen energiana hyödynnettäväksi Riikinvoima Oy:ssä 
omana ja ostokiintiönä. Rakennusjätteelle on olemassa sopimuksia muualle ener-
giana hyödynnettäväksi.  
 
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopi-
musten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025 on laadittu vuoden 2023 
talousarvion perusteella. Talousarvio on summaltaan 172 785 € ylijäämäinen. Tule-
vaa jätelain muutosta ja kuljetusten siirtymistä kunnan järjestämisvastuulle ei ole 
osattu arvioida täysimääräisesti tuloissa ja kustannuksissa. Kustannuslaskenta tar-
kentuu vuoden 2023 aikana, kun kuljetuskilpailutus on saatu tehtyä. 
 
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja toiminnan 
järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit yhteensä 335 000 € (2023). 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti ta-
lousarvion vuodelle 2023, taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 sekä investointi-
suunnitelman vuosille 2023 – 2025. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

6 § JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN 
 
Yhtymähallitus 28.7.2022 § 20 
 
Jätelain muutos hyväksyttiin 19.7.2021. Muutoksen myötä osa jätehuoltomääräyksien 
kohdista joudutaan päivittämään. 
 
Jätehuoltomääräysten luonnos ja yleinen osa on valmisteltu viranhaltijatyönä Kuntalii-
ton mallin pohjalta. Yleisessä osassa ei ole sitovia määräyksiä, vaan siinä kerrotaan 
jätelainsäädännöstä ja muusta lainsäädännöstä tulevista velvoitteista sekä annetaan 
yleistä tietoa jätehuollosta. Varsinainen määräysosa sisältää tarkemmat sitovat mää-
räykset. Varsinaisten määräysten lisäksi on valmisteltu perusteluosa, jossa selvenne-
tään jätelainsäädännön, jätehuoltomääräysten ja toiminta-alueella sovittujen linjaus-
ten yhteisvaikutusta käytännön soveltamiseen. Perusteluosaa ja määräysten liitekart-
taosaa (erilliskeräysalueet) pidetään yllä viranhaltijatyönä, jolloin se ei vaadi hyväk-
syntäkäsittelyä, jos käytännöissä tapahtuu muutoksia.  
 
Jätehuoltomääräykset ovat voimassa koko kuntayhtymän toiminta-alueella ja ne kos-
kevat pääasiassa kunnan vastuulle säädettyä jätehuoltoa. 
 
Jätehuoltomääräyksissä voidaan antaa säännöksiä mm. jätteiden lajittelusta, keräyk-
sestä, kuljetuksesta ja käsittelystä, jätehuoltojärjestelmään liittymisestä sekä näiden 
toimintojen teknisestä toteutuksesta. Määräyksillä säädetään myös jätteiden omatoi-
misen ja pienimuotoisen käsittelyn edellytyksistä sekä vaatimuksista. Määräyksissä 
on huomioitu jätteen määrän vähentäminen sekä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien 
terveys- ja ympäristöhaittojen tai roskaantumisen ehkäiseminen. 
 
Keskeisimmät muutosehdotukset koskevat: 
 
1. Biojätteen ja hyötyjätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutoksen vuoksi kunnan vas-

tuulle asuinkiinteistöjen ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan osalta. Käytän-
nössä Ekokymppi kilpailuttaa nämä kuljetukset. Ekokymppi määrittelee erilliske-
räysalueet, joilla näitä kuljetuksia toteutetaan.  

2. Kunnan järjestämään kuljetukseen sisältyy astiapalvelu ja pesupalvelu. Tämä tar-
koittaa sitä, että asiakas saa uuden astian palvelun alkaessa tai astiarikon tai as-
tian vaihdon yhteydessä. Astiat pestään myös säännöllisin väliajoin.   

3. Kompostointi-ilmoitus muuttuu määräaikaiseksi ja ilmoituksessa pyydetään aiem-
paa laajemmin tietoja kompostoinnista.  

4. Kunta velvoitetaan järjestämään poistotekstiilien alueellinen keräys ja kerätty 
poistotekstiili toimitetaan kotimaahan uusiokuidun valmistukseen.  

5. Lasipakkausten erilliskeräys joudutaan eriyttämään metalli-lasin erilliskeräyksestä 
tuottajayhteisön asettamien vaatimusten vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että vähintään neljän huoneiston kiinteistöille tulee yksi jäteastia lisää pak-
kauslasia varten.  

6. Tuottajayhteisöt maksavat korvausta erilliskerätystä pakkausjätteestä. Korvaus 
maksetaan niille asuinkiinteistöille, joista pakkausjätteitä kerätään kiinteistöittäin.  

 
Jätelain 92 §:n mukaisesti ennen kunnan jätehuoltomääräysten antamista 
kunnan on varattava asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Kuntalaisille 
ja muille asianosaisille varataan vaikutusmahdollisuus kuntalain 41 §:n mukaisesti 
ennen jätehuoltomääräysten hyväksymistä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy jätehuoltomääräysten luonnoksen, yleisen osan luonnoksen 
ja perusteluosan luonnoksen. Jätehuoltomääräysten luonnokset asetetaan yleisesti 
nähtäville peruskuntien ilmoitustauluille ja kuntayhtymän verkkosivuille 1.8 – 9.9.2022 
väliseksi ajaksi. Jätehuoltomääräysten nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella, 
joka julkaistaan alueen paikallislehdissä. 
 
Luonnoksista pyydetään lausunnot peruskunnilta, peruskuntien ympäristönsuojeluvi-
ranomaisilta, Kainuun ELY-keskukselta, Kainuun Yrittäjiltä, Suomen pakkauskierrätys 
RINKI Oy:ltä, kiinteistöliitolta sekä tarvittaessa muilta sidosryhmiltä. Lausunnot pyy-
detään toimittamaan 9.9.2022 mennessä. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
Yhtymähallitus 7.11.2022 § 24 
 
Jätehuoltomääräysten uudistamisesta on pyydetty lausunnot päätöksen mukaisesti 
9.9.2022 mennessä. Uudistamista koskeva kuulutus taustamateriaaleineen on ollut 
nähtävillä peruskuntien ilmoitustauluilla sekä Ekokympin verkkosivuilla. Kuulutus on 
julkaistu myös Kainuun Sanomat ja Koti-Kajaani lehdissä. Lausuntoja on saatu seu-
raavilta tahoilta yhteensä kaksitoista kappaletta: 
 

- Hyrynsalmen kunta, kunnanhallitus, KH16.08.2022 § 111, 
148/00.04.01.2022 (hyväksyy luonnoksen sellaisenaan) 

- Kajaanin kaupunki, ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 05/2022, § 
43, KajDno-2018-189 (lausuttu yleistä ja pykäliin 6, 18, 19 ja 21) 

- Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristölautakunta OULYMP 
25.08.2022 § 68, 1053/11.00.03/2022 (lausuttu yleistä ja pykäliin 16, 18, 21 
ja 36) 

- Sotkamon kunta, kunnanhallitus KHALL § 152, 302/11.03.02.2022 (ei 
lausu) 

- Sotkamon kunta, ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPTEKLT § 111, 
302/11.03.02.2022 (lausuttu pykäliin 18, 21, 36 ja 37) 

- Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus KAIELY/82/2018/6.9.2022 (lausuttu 
yleistä, kohtaan 1.4 ja pykäliin 2, 18, 34, 36, ja 37) 

- L&T Ympäristöpalvelut Oy, lausunto 2.9.2022 (lausuttu yleistä ja pykäliin 
12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 32, 47) 

- Suomussalmen kunta, ympäristötarkastaja Jukka Korhonen lausunto 
7.9.2022 (lausuttu yleistä ja kohtaan 1.1) 

- Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi, toiminnanjohtaja Johanna Laitala, email 
8.9.2022, ei lausuttavaa 

- Puolangan kunta, ympäristötarkastaja Kalevi Huovinen, lausunto 9.9.2022 
(lausuttu yleistä ja pykälään 16) 

- Kainuun jätehuolto Oy, lausunto 8.9.2022 (lausuttu yleistä) 
- Ristijärven kunta, tekninen päällikkö Ahti Mikkonen, email 9.9.2022, ei lau-

suttavaa 
- Hyrynsalmen kunta, kunnanhallitus, KH16.08.2022 § 111, 

148/00.04.01.2022 (hyväksyy luonnoksen sellaisenaan) 
- Ekokympin omia havaintoja kohtaan 1.1 ja pykäliin 8, 10, 18, 22, 24, 27, 

36   
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Lausunnoista on laadittu liitteenmukainen yhteenveto. Lausunnot on huomioitu tarvit-
tavilta osin jätehuoltomääräysten tekstissä yliviivausmuutoksin ja punaisella tekstillä 
tehdyin lisäyksin. Lisäksi viranhaltijatyönä on tehty omia havaintoja ja korjauksia. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenmukaiset lausuntojen ja havaintojen perusteella korja-
tut jätehuoltomääräykset perusteineen ja esittää ne edelleen yhtymäkokoukselle hy-
väksyttäväksi Ekokympin toiminta-alueen kunnallisiksi jätehuoltomääräyksiksi 
1.1.2023 alkaen 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. Jätehuoltomääräykset asuvat 
voimaan kuitenkin vasta valitusajan päätyttyä 10.1.2023 ja ne astuvat voimaan 
muutoksen hausta huolimatta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

7 § TIEDOKSI JÄTETAKSA VUODELLE 2023 
 
Yhtymähallitus 7.11.2022 § 26 
 
Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jäte-
maksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemak-
suilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. 
jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittämi-
nen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla (perusmaksu) katetaan lakisää-
teisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen kuten kuljetusrekisterin ylläpito, 
neuvonta, hyödynnettävien jätteiden ja vaarallisen jätteen käsittelykustannukset. 
 
Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut 
määrätään taksan perusteella. Jätemaksun on jätelain mukaisesti vastattava kunnan 
tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 
 
Maailmantilanteen vuoksi jätteiden käsittelymaksut ja kuljetukset ovat kallistuneet 
merkittävästi. Kuljetuskustannukset ovat nousseet vuoden takaisesta (syyskuu 2021) 
tarkasteltuna 33 %. Kuluttajahintaindeksi on noussut vuodentakaisesta (syyskuu 
2021) tarkasteltuna 8,095 %. Edellisistä hinnankorotuksista tarkasteltuna kuluttajahin-
taindeksi on noussut biojätteen osalta 12,020 % ja sekajätteen osalta 8,095 %. Alue-
keräysmaksu osalta indeksi on noussut 14,063 %. Taulukko liitteenä. Riikinvoiman 
kustannuksiin on arvioitu tulevan 3 % korotus. 
 
Sekajätteen käsittelykustannusta esitetään nostettavaksi 8,095 % ja biojätteen käsit-
telykustannusta 12,020 kasvaneiden kustannusten vuoksi. Aluekeräysmaksua esite-
tään samoin perustein korotettavaksi 14,063 % lisääntyneiden kustannusten vuoksi. 
Käyntimaksulla vastaanotettavien jätejakeiden hinnat pysyvät entisellään. 
 
Vaarallisen jätteen käsittely on kilpailutettu yhteistyössä muiden Riikinvoiman osak-
kaiden kanssa. Kilpailun voitti Fortum. Kilpailutuksen mukaiset hinnat astuvat voi-
maan vuoden 2023 alussa sopimuksen tultua voimaan. Muut toiminnot ja niiden kus-
tannukset saadaan katettua edellisten vuosien mukaisella hinnastolla. 
 
Kunnan vastuulle siirtyvien hyötyjätejakeiden kuljetustaksa päätetään keväällä 2023 
kun kuljetusten kilpailutus on saatu päätökseen. 
 
Toissijaisen vastuun hinnastoon ei tehdä muutoksia. Toissijainen vastuu tarkoittaa 
sitä, että kunnan on järjestettävä muunkin kuin sen vastuulle jätelain 32 §:n mukai-
sesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puut-
teen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsitel-
täväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.  
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus hyväksyy edellä mainituin perustein jätetaksan vuodelle 2023.  
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

Käyttötalouskatsaus 1 – 9 / 2022. 
 
 
 
 
Yhtymäkokous: 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.21 ja annettiin liitteenmukainen valitusosoitus: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

VALITUSOSOITUS 
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 

Päätökseen saa hakea muutosta: 
 
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

• kunnan jäsen. 
 
Valitusaika 

 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimei-
senä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-
antai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet 
 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen. 

 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen vali-
tusajan päättymistä. 
 

Valitusviranomainen 
 

Kunnallisvalitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite:  PL 189, 90101 OULU 
Käyntiosoite:  Isokatu 4, 90100 OULU 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomen.hao@oikeus.fi 
Faksinumero:  029 – 56042841 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Puhelinnumero: 029 - 5642800 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaadi-
taan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-
distu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puheval-
taa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot 
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa il-
moitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hal-
lintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mu-
kaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymästä.  

 
Postiosoite:  Viestitie 2, 87700 KAJAANI   
Käyntiosoite:  Viestitie 2, 87700 KAJAANI 
Sähköpostiosoite: info@ekokymppi.fi 
Puhelinnumero:  08 – 636 611 
 
Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 2.12.2022. 
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