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KOKOUSAIKA Perjantai 24.4.2009 kello 13.00 – 16.00 

 
KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 

Viestitie 2 
87700 KAJAANI 
 

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

Nousiainen Matti 
Hyttinen Anja 
Helenius Harri 
Virkkunen Reijo 
Siira Martti 
Korhonen Jouko 
Kuvaja Raimo 
Rauhala Maarit 
Holappa Veijo 
 

Kajaani, yhtymäkokousedustaja 
Puolanka, yhtymäkokousedustaja 
Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja 
Vaala, yhtymäkokousedustaja 
Paltamo, yhtymäkokousedustaja 
Sotkamo, yhtymäkokousedustaja 
Hyrynsalmi, yhtymäkokousedustaja, 
Kuhmo, yhtymäkokousedustaja 
Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja 
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(x=paikalla) 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Oikarinen Jukka  

Piirainen Eero 
Nissinen Matti 
Härkönen Matti 
Halonen Auli 
Heikkinen Jorma 
Westersund Antti 
Pääkkönen Matti 
Haataja Pauliina 
 
 
 
 

Toimitusjohtaja 
Ympäristöpäällikkö 
Yhtymähallituksen pj., Kajaani 
Yhtymähallituksen varapj., Sotkamo 
Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani 
Yhtymähallituksen jäsen, Puolanka 
Yhtymähallituksen jäsen, Suomussalmi 
Yhtymähallituksen jäsen, Kuhmo 
Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo 
 

( x ) 
( - ) 
( x ) 
( - ) 
( - ) 
( x ) 
( - ) 
( - ) 
( - ) 

 
 
 
 

(x=paikalla) 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 
 
 
 
 
 

Puheenjohtaja 
 
 
 
 
   
Matti Nousiainen 

Sihteeri 
 
 
 
 
   
Jukka Oikarinen 

Tarkastusaika 
Kajaani 28.4.2009  Kajaani 28.4.2009 

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

Allekirjoitukset 
 
      
Anja Hyttinen   Martti Siira 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä 
Kajaani 30.4.2009 
Virka-asema   Allekirjoitus 
      
Toimistosihteeri  Arja Korolainen 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  2(13) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Yhtymäkokous 24.4.2009 nro 2/2009 
 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 §  KOKOUKSEN AVAUS 
 

Matti Nousiainen avasi kokouksen. 
 
 
 
 
 

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

a) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä läsnäolijat ja heidän valtakir-
jojen tarkastus: 
 
Yhtymäkokous: 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Nousiainen 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 valittiin  
Anja Hyttinen ja Martti Siira. 
 
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kuntayhtymän toimistossa, osoit-
teessa Viestitie 2, 87700 Kajaani. Tarkastusaika ti 28.4.2009. 
 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän 
toimistossa to 30.4.2009 klo 9.00 – 15.00. 
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3 §  KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI-
NEN 

 
Perustamissopimuksen 10 §:n mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on 
lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu yhtymäkokousedustajille 
ja peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 13 (27.3.2009). Halli-
tuksen ja tarkastuslautakunnan esityksillä täydennetty pöytäkirjan pohja liittei-
neen on lähetetty viikolla 15 (9.4.2009). 
 
Yhtymäkokous: 
 
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin esityslista. 
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5 § VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖS 
 
Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2008 tilinpäätök-
sen kuten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous-
arvion toteutumisvertailut ja toimintakertomus (LIITE). Tilinpäätösasiat tulee 
perussopimuksen mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun 
mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.  
 
Vuoden 2008 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toi-
mintakertomuksessa. (LIITE). 
 
Yhtymähallitus 3.4.2009 § 3 
 
Tilitoimisto Korhonen Oy on laatinut kuntayhtymälle vuoden 2008 tilinpäätöksen ku-
ten se kuntalain, kirjanpitolain ja asetuksen mukaan tulee laatia.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to-
teutumisvertailut ja toimintakertomus (LIITE). Tilinpäätösasiat tulee perussopimuksen 
mukaan käsitellä yhtymäkokouksessa huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen 
allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.  
 
Vuoden 2008 tulos ja toimintakertomus on esitelty tarkemmin hallituksen toimintaker-
tomuksessa. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan vuodelta 
2008 ja esittää yhtymäkokoukselle toimintakertomuksen vuodelta 2008. 
 
Tilinpäätös on tasekirjan mukaan 93 247 € ylijäämäinen.  
Talousarvion mukainen alkuperäinen ylijäämä oli 35 524 €.  
 
Toimintatuottojen kertymä oli 956 354 € arvioitua suurempi. 
Henkilöstökulut alittuivat 2 444 €. 
Palvelujen ostot ylittyivät 549 521 €. 
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta ylittyi 54 065 €. 
Muut toimintakulut ylittyivät 113 475 €. 
 
Toimintakate oli 241 739 euroa talousarviota suurempi. 
 
Rahoitustuotot alittuivat 5 376 € ja -kulut ylittyivät 68 046 €. 
Poistoja syntyi 110 592 € arvioitua enemmän. 
Varausten muutos oli 24 441 € 
 
Kokonaisinvestointien määrä v. 2008 oli 758 692 €. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hallitus allekirjoittaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tasekirjan v. 2008 ja esittää 
yhtymäkokoukselle liitteenmukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2008. Tilinpäätös 
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on tasekirjan mukaan 93 247 € ylijäämäinen. Hallitus esittää siirrettäväksi vuoden 
2008 ylijäämän 93 247 € kuntayhtymän yli- / alijäämätilille. 
 
Tarkastuslautakunta 8.4.2009 § 1 
 
Kuntalain 53 §:n mukaan kunnanhallituksen (yhtymähallituksen) on valmisteltava yh-
tymäkokouksessa käsiteltävät asiat. Näihin asioihin kuuluu myös tilinpäätöksen laa-
timinen (LIITE). 
Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen kokouksissaan 3.4.2009. 
Yhtymäkokous hyväksyy tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun perusteella.  
Kuntalain 71§:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen 
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko 
asetetut tavoitteet toteutuneet.  
Tilintarkastaja on tarkastanut kuntayhtymän kirjanpidon, hallinnon sekä tilinpäätöksen 
ja antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 (LIITE). 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että  
yhtymähallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet kuntayhtymän tilinpäätöksen sekä jät-
täneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arvioitavaksi.  
tilintarkastuskertomuksessa ei ole kuntalain 75 §:n tarkoittamaa muistutusta taikka 
muuta merkittävää huomautusta 
 
Tarkastuslautakunta antaa vuoden 2008 arviointikertomuksen (LIITE) yhtymäkokouk-
selle tiedoksi ja esittää tilintarkastajan esityksen mukaisesti, että 
yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätöksen liitteineen  
myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 2008, sekä  
hyväksyy hallituksen esityksen mukaisesti, että vuoden 2008 ylijäämä 93 247,49 eu-
roa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. 
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti. 
 
 
Yhtymäkokous: 
 
Yhtymäkokous hyväksyy tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen 
ja tilintarkastaja tarkastuskertomuksen vuodelta 2008.  
Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätöksen liitteineen 
ja myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta tilivuodelta 
2008, sekä hyväksyy, että vuoden 2008 ylijäämä 93 247,49 euroa kirjataan ti-
linpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille. 
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6 § V. 2009 INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS 
 
Jätekeskuksen II-alueen tiivisrakenteet 
Majasaaren jätekeskuksen loppusijoitusalueen I-vaihe rakennettiin kesällä 
2007 ja otettiin käyttöön marraskuun 2007 alussa. Alueen koko on 1 ha ja las-
kennallinen käyttöaika oli noin kolme vuotta suunnittelun aikaisilla jätemäärillä. 
Jätemäärissä on tapahtunut kasvua ja alue on täyttynyt arvioitua nopeammin, 
joten II-alueen rakentamista joudutaan aikaistamaan vuodella. Jätemäärien 
kasvuun on vaikuttanut mm. jätteen polttoon Kainuun Voimalla liittyneet on-
gelmat, minkä vuoksi yrittäjät ovat ajaneet palavaa jätettä myös loppusijoituk-
seen. Myös laskennalliseen käyttöaikaan käytetyt tilastot ovat voineet olla 
epävarmoja Kuhmon ja Suomussalmen osalta erilaisen tilastoinnin vuoksi. 
 
Väestönsuojan rakentaminen: 
Pelastuslain 60 §:n mukaan väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai sa-
malla tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jonka ker-
rosala on vähintään 600 m2 ja jossa asutaan tai työskennellään pysyvästi. 
600 m2 raja lasketaan kertyväksi viiden vuoden rakentamisajalta. Kuntayhty-
mä on pyytänyt Oulun lääninhallitukselta vapautusta rakentamisvelvollisuu-
desta. Lääninhallitus hylkäsi vapautushakemuksen. 
 
Yhtymäkokouksen päätöksen (28.11.2008 § 9) mukaan investointeja on suun-
niteltu toteutettavaksi vuodelle 2009 yhteensä 700 000 € (LIITE). Loppusijoi-
tusalueen II-vaiheen rakentamisen aikaistuminen aiheuttaa vuoden 2009 in-
vestointitarpeeseen 590 000 euron kasvun ja väestönsuojan rakentaminen n. 
60 000 euron kasvun. 
 
Yhtymähallitus 3.4.2009 § 4 
 
Jätekeskuksen II-alueen tiivisrakenteet 
Majasaaren jätekeskuksen loppusijoitusalueen I-vaihe rakennettiin kesällä 2007 ja 
otettiin käyttöön marraskuun 2007 alussa. Alueen koko on 1 ha ja laskennallinen 
käyttöaika oli noin kolme vuotta suunnittelun aikaisilla jätemäärillä. Jätemäärissä on 
tapahtunut kasvua ja alue on täyttynyt arvioitua nopeammin, joten II-alueen rakenta-
mista joudutaan aikaistamaan vuodella. Jätemäärien kasvuun on vaikuttanut mm. jät-
teen polttoon Kainuun Voimalla liittyneet ongelmat, minkä vuoksi yrittäjät ovat ajaneet 
palavaa jätettä myös loppusijoitukseen. Myös laskennalliseen käyttöaikaan käytetyt 
tilastot ovat voineet olla epävarmoja Kuhmon ja Suomussalmen osalta erilaisen tilas-
toinnin vuoksi. 
 
Väestönsuojan rakentaminen: 
Pelastuslain 60 §:n mukaan väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai samalla 
tontilla tai rakennuspaikalla olevaa rakennusryhmää varten, jonka kerrosala on vähin-
tään 600 m2 ja jossa asutaan tai työskennellään pysyvästi. 600 m2 raja lasketaan 
kertyväksi viiden vuoden rakentamisajalta. Kuntayhtymä on pyytänyt Oulun lääninhal-
litukselta vapautusta rakentamisvelvollisuudesta. Lääninhallitus hylkäsi vapautusha-
kemuksen (LIITE). 
 
Yhtymäkokouksen päätöksen (28.11.2008 § 9) mukaan investointeja on suunniteltu 
toteutettavaksi vuodelle 2009 yhteensä 700 000 € (LIITE). Loppusijoitusalueen II-
vaiheen rakentamisen aikaistuminen aiheuttaa vuoden 2009 investointitarpeeseen 
590 000 euron kasvun ja väestönsuojan rakentaminen n. 60 000 euron kasvun. Nes-
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teiden ja lietteiden käsittelyjärjestelmän EAKR-rahoitukseksi on varmistunut 252 000 
€, joka on n. 52 000 € arvioitua suurempi. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Vuoden 2009 investointisuunnitelmaa muutetaan loppusijoitusalueen II-vaiheen ra-
kentamistarpeen aikaistumisen ja väestösuojan rakentamisen pakollisuuden vuoksi. 
Investointien kokonaissumma on muutosten jälkeen 1 298 000 euroa. Korjattu inves-
tointisuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi yhtymäkokoukselle (LIITE). 
 
Yhtymähallitus: 
 
Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin yhtymähallituksen esityksen mukaisesti. 
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7 § KUNNAN VASTUULLA OLEVAN JÄTTEEN KÄSITTELY, HYÖDYNTÄMI-
NEN JA SEN KERÄYSPAIKAN MÄÄRÄÄMINEN 
 
Jätelain osittaisuudistus 10 ja 13 §:n osalta astui voimaan kesäkuun alussa 2007. 
Uudistuksessa tarkennettiin mm. jätehuollon vastuualueita elinkeinotoiminnan, 
kunnan ja tuottajavastuun osalta. Elinkeinotoiminnan jätteet rajautuivat pääsään-
töisesti pois kunnan vastuun piiristä ja tuottajavastuun osuutta tarkennettiin. 
 
Jätelain 10 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen 
sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan 
julkisen palvelun toiminnassa syntyneen jätteen kuljetus. 
 
Jätelain 13 § mukaan kunnan on järjestettävä jätelain 10 § 1 mom. tarkoitetun 
asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan muun kuin ongelmajätteen hyö-
dyntäminen ja käsittely. Kunnan on järjestettävä myös asumisessa ja maa- ja 
metsätaloudessa syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely, jollei ky-
symys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Edellä mainittu jäte on toimitettava 
kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. 
 
Asumisessa syntyvän jätteen määritelmää on muutoksessa tarkennettu toteamal-
la, että sellaisena pidetään kaikkea asumisessa syntyvää jätettä, kuten vakinai-
sessa ja vapaa-ajan asunnossa sekä maatilan asuinrakennuksessa syntyvää jä-
tettä jätteen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta. Jäteasetukseen lisätyllä uu-
della 4 a §:llä on säädetty tarkemmin myös siitä, mikä toiminta katsotaan julkisek-
si toiminnaksi. 
 
Kaikki asumisessa syntyvä ja siihen jätelaissa tarkoitetulla tavalla rinnastettava 
jäte on pääsääntöisesti toimitettava kunnan järjestelmään. Tämä koskee myös 
kaikkea hyödynnettävää jätettä. Kiinteistönhaltija ei voi laillisesti antaa syntypaik-
kalajiteltua ja erilliskerättyä hyötyjätettä sopimusperusteisesti jätealan yrittäjille. 
Asumisessa syntynyt hyödynnettävä jäte on siis myös sopimusperusteisessa jät-
teenkuljetuksessa toimitettava kunnan järjestelmään. 
 
Jätelain 13 §:n säännös ei anna mahdollisuutta jättää kunnan vastuulla olevan 
jätteen hyödyntämistä sopimusperusteisesti jätteen haltijan ja yksityisen yrittäjän 
kesken hoidettavaksi siten, kuin jätteenkuljetus voidaan. Lähtökohtana jätteen 
hyödyntämisen tai käsittelyn taikka sen osan antamisessa markkinoiden hoidetta-
vaksi 13 §:n 2 momentin nojalla on se, että noudatetaan lakia julkisista hankin-
noista, mikä merkitsee kunnan järjestämää kilpailuttamista. 
 
Toimiakseen jätelain ja –asetuksen sekä julkisen hankintalain mukaisesti on Kai-
nuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on tehnyt kokouksessaan 
28.11.2008 periaatepäätöksen taloussuunnitelmaa hyväksyessään, että asumi-
sessa syntyvän ja siihen jäteasetuksen 4a §:ssä rinnastettavassa julkisessa toi-
minnassa syntyvän jätteen käsittely- ja hyödyntämisvelvoitteiden käytännön to-
teuttaminen aloitetaan vuoden 2009 aikana. 
 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. edellä mainitussa toiminnassa syntyvän erillis-
kerättävän energiajätevirran, puutavaran, risujen ja muun hyödynnettävänjätteen 
erottamista elinkeinotoiminnan jätevirrasta ja sen kuljettamista määrättyyn kerä-
yspaikkaan. Varsinainen hyödyntäminen ja siihen liittyvät käytännön toiminnat tul-
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laan joko tekemään omana työnä tai kilpailuttamaan kuntayhtymän toimesta ke-
räyspaikan määräämisen jälkeen. Perussopimuksessa mainittuun sopimusperus-
teisen kuljetuksen siirtymäaikasäännökseen ei kyseisellä keräyspaikan määrää-
misellä ole vaikutusta. 
 
Yhtymähallitus 3.4.2009 § 6 
 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on Kainuun kuntien perustama kuntayhtymä, jonka 
tehtävänä on hoitaa peruskuntien puolesta niille jätelaissa määrättyjä tehtäviä. Tässä 
ominaisuudessa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä käyttää myös jätehuollon järjestä-
misessä ja toteuttamisessa peruskunnille kuuluvaa jätehuoltoviranomaisen toimival-
taa. 
 
Jätelain osittaisuudistus 10 ja 13 §:n osalta astui voimaan kesäkuun alussa 2007. 
Uudistuksessa tarkennettiin mm. jätehuollon vastuualueita elinkeinotoiminnan, kun-
nan ja tuottajavastuun osalta. Elinkeinotoiminnan jätteet rajautuivat pääsääntöisesti 
pois kunnan vastuun piiristä ja tuottajavastuun osuutta tarkennettiin. 
 
Jätelain 10 §:n mukaan kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä 
ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan julkisen 
palvelun toiminnassa syntyneen jätteen kuljetus. 
 
Jätelain 13 § mukaan kunnan on järjestettävä jätelain 10 § 1 mom. tarkoitetun asumi-
sessa syntyneen ja siihen rinnastettavan muun kuin ongelmajätteen hyödyntäminen 
ja käsittely. Kunnan on järjestettävä myös asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa 
syntyneen ongelmajätteen hyödyntäminen ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuutto-
masta määrästä jätettä. Edellä mainittu jäte on toimitettava kunnan järjestämään 
hyödyntämiseen tai käsittelyyn. 
 
Asumisessa syntyvän jätteen määritelmää on muutoksessa tarkennettu toteamalla, 
että sellaisena pidetään kaikkea asumisessa syntyvää jätettä, kuten vakinaisessa ja 
vapaa-ajan asunnossa sekä maatilan asuinrakennuksessa syntyvää jätettä jätteen la-
jista, laadusta ja määrästä riippumatta. Jäteasetukseen lisätyllä uudella 4 a §:llä on 
säädetty tarkemmin myös siitä, mikä toiminta katsotaan julkiseksi toiminnaksi. 
 
Kaikki asumisessa syntyvä ja siihen jätelaissa tarkoitetulla tavalla rinnastettava jäte 
on pääsääntöisesti toimitettava kunnan järjestelmään. Tämä koskee myös kaikkea 
hyödynnettävää jätettä. Jätteenhaltija ei voi laillisesti luovuttaa syntypaikkalajiteltua ja 
erilliskerättyä hyötyjätettä sopimuksenvaraisesti kuljetus- tai muulle yrittäjälle muutoin 
kuin kuljetettavaksi kunnan määräämään paikkaan. Asumisessa syntynyt hyödynnet-
tävä jäte on siis myös sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa toimitettava kun-
nan järjestelmään. 
 
Jätelain 13 §:n säännös ei anna mahdollisuutta jättää kunnan vastuulla olevan jätteen 
hyödyntämistä sopimusperusteisesti jätteen haltijan ja yksityisen yrittäjän kesken hoi-
dettavaksi siten, kuin jätteenkuljetus voidaan. Lähtökohtana jätteen hyödyntämisen 
tai käsittelyn taikka sen osan antamisessa markkinoiden hoidettavaksi 13 §:n 2 mo-
mentin nojalla on se, että noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, mikä merkitsee 
kunnan järjestämää kilpailuttamista. 
 
Toimiakseen jätelain ja –asetuksen sekä julkisen hankintalain mukaisesti on Kainuun 
jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on tehnyt kokouksessaan 28.11.2008 peri-
aatepäätöksen taloussuunnitelmaa hyväksyessään, että asumisessa syntyvän ja sii-
hen jäteasetuksen 4a §:ssä rinnastettavassa julkisessa toiminnassa syntyvän jätteen 
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käsittely- ja hyödyntämisvelvoitteiden käytännön toteuttaminen aloitetaan vuoden 
2009 aikana. 
 
Yhtymähallitus valmistelee ja esittää 24.4.2009 pidettävälle yhtymäkokoukselle pää-
tettäväksi, että asumisessa syntyvän jätteen sekä ominaisuudeltaan, koostumuksel-
taan ja määrältään siihen rinnastettavan julkisen palvelun toiminnassa syntyvän jät-
teen keräyspaikaksi määrättäisiin jätelain 9 §:n nojalla Majasaaren jätekeskus jätelain 
13 §:n mukaista kunnan järjestämää jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten. 
 
Käytännössä tämä tarkoittaa mm. edellä mainitussa toiminnassa syntyvän erilliskerät-
tävän energiajätevirran, puutavaran, risujen yms. hyödynnettävän jätteen erottamista 
elinkeinotoiminnan jätevirrasta ja sen kuljettamista määrättyyn keräyspaikkaan. Var-
sinainen hyödyntäminen ja siihen liittyvät käytännön toiminnat tullaan tekemään joko 
omana työnä tai kilpailuttamaan kuntayhtymän toimesta keräyspaikan määräämisen 
jälkeen. Perussopimuksessa mainittuun sopimusperusteisen kuljetuksen siirtymäai-
kasäännökseen ei kyseisellä keräyspaikan määräämisellä ole vaikutusta.  
 
Muutoksen aiheuttamasta vaikutuksesta käytännön toimintaan ja sen toteutusaika-
taulusta tiedotetaan tarkemmin toukokuun aikana. 
  
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että asumisessa syntyvän 
jätteen sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastetta-
van julkisen palvelun toiminnassa syntyvän jätteen keräyspaikaksi määrättäisiin jäte-
lain 9 §:n nojalla Majasaaren jätekeskus jätelain 13 §:n mukaista kunnan järjestämää 
jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten. 
 
Kainuun jätehuoltoyrittäjille, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja Kainuun ym-
päristökeskukselle on tiedotettu asiasta liitteenmukaisella kirjeellä (LIITE). 
 
Yhtymähallitus: 
 
Keskustelun jälkeen yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle päätettäväksi, että 
asumisessa syntyvä jäte sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään 
siihen rinnastettavan julkisen palvelun toiminnassa syntyvä jäte määrätään jätelain 9 
§:n nojalla kuljetettavaksi kuntayhtymän kulloinkin määräämä paikkaan jätelain 13 §:n 
mukaista kunnan järjestämää jätteen hyödyntämistä ja käsittelyä varten. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Yhtymäkokous toteaa, että jätelain mukaan asumisessa syntyvä jäte sekä 
ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan jul-
kisen palvelun toiminnassa syntyvä jäte tulee kuljettaa kuntayhtymän kulloin-
kin määräämä paikkaan jätelain 13 §:n mukaista kunnan järjestämää jätteen 
hyödyntämistä ja käsittelyä varten. 
 
Yhtymäkokous päättää järjestää aiheeseen liittyvän keskustelutilaisuuden. 
Tavoiteaikataulu tilaisuudelle on kesäkuun ensimmäinen viikko. Keskusteluti-
laisuuteen pyydetään edustus Kainuun ympäristökeskuksesta, ympäristömi-
nisteriöstä ja kuljetusyrittäjiltä (2-4 hlöä). Kuntayhtymän / peruskuntien edusta-
jiksi valittiin Veijo Holappa ja Maarit Rauhala sekä hallituksen puheenjohtaja 
Matti Nissinen, yhtymäkokouksen puheenjohtaja Matti Nousiainen ja toimitus-
johtaja.  
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8 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2009 - 2012: 
 

Tarkastuslautakunta 2.4.2009 § 3 
 
Tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan esi-
tyksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten 
yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT- varatilintarkastajan tai JHTT-yhteisön. 
 
Toimitusjohtaja on pyytänyt 9.3.2009 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjoukset tilintarkas-
tuksesta Kainuun jätehuollon kuntayhtymän lakisääteisen tilintarkastuksen suoritta-
miseksi kuudelta eri tilintarkastusyhteisöltä (LIITE). Tarjous on pyydetty tarkastuslau-
takunnan toimikauden ajaksi vuosille 2009-2012. 
 
Tarjouksia on saapunut määräaikaan 31.3.2009 klo 15:00 mennessä 3 kpl (LIITE). 
Toimitusjohtaja on avannut tarjoukset ja tehnyt avauspöytäkirjan ja tarjousten vertai-
lutaulukon (LIITE). 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi KPMG Kunta Oy:n suorit-
tamaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilintarkastuksen vuosina 2009 – 2012. 
KPMG Kunta Oy täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja on taloudellisesti 
edullisin. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Aarne Pohjola ja varalle 
Paula Hellén-Toivanen.  
 
Tarkastuslautakunta: 
 
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti. 

 
Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. 
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9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 

 
Yhtymäkokous: 
 
Ei muita asioita. 
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10 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 16.00 ja annettiin seuraavanlainen valitusosoitus: 
 
VALITUSOSOITUS 

 
 Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Va-
lituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten 
lainvastainen. 

 
 Valistusviranomainen ja valitusaika 
 

Valitusviranomainen on Oulun hallinto-oikeus, osoite: PL 189, 90101 OULU. 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näyte-
tä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta-
mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 
 Valituskirja  
 
 Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 
ammatti, asuinkunta ja postiosite. 

 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 
luettava. 

 
 Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaisille  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä.  
Jos valittajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle en-
simmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää 
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä 
 


