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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 13.00 – 14.45 
 

KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 
Viestitie 2, kokoustila Viesti 
87700 KAJAANI 
 

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

Nousiainen Matti 
Hyttinen Anja 
Oikarinen Paavo 
Leinonen Anja 
Siira Martti 
Korhonen Jouko 
Kuvaja Raimo 
Suihko Tarmo 
Holappa Veijo 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(x=paikalla) 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Oikarinen Jukka  

Piirainen Eero 
Nissinen Matti 
Härkönen Matti 
Halonen Auli 
Heikkinen Jorma 
Westersund Antti 
Pääkkönen Matti 
Leinonen Helena 
 
 
 
 

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 30.3.2011  Kajaani 30.3.2011 

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

Allekirjoitukset 
 
      
Martti Siira   Jouko Korhonen 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Paikka ja päivämäärä 
Kajaani 1.4.2011 
Virka-asema   Allekirjoitus 
      
Toimistosihteeri  Arja Korolainen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

1 §  KOKOUKSEN AVAUS 

 
Matti Nissinen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 
 
 
 
 

2 § YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 
a) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä läsnäolijat ja heidän valtakirjojen 
tarkastus: 
 
Yhtymäkokous: 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Matti Nousiainen ja sihteeriksi Jukka Oikarinen. 
 
Todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin valtakirjat. 
 
 
 
 
b) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta, pöytäkirjan tarkas-
tusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja –paikka. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Martti Siira ja Jouko Korhonen. 
 
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kuntayhtymän toimistossa, osoitteessa 
Viestitie 2, 87700 Kajaani. Tarkastusaika 30.3.2011. 
 
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimis-
tossa 1.4.2011 klo 9.00 – 15.00. Kuulutus pöytäkirjan nähtävänäpidosta pidetään 
nähtävänä myös peruskuntien ilmoitustaululla. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

3 §  KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 
Perustamissopimuksen 10 §:n mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetet-
tävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnan- / kaupunginhalli-
tuksille on lähetetty viikolla 8 (25.2.2011). 
 
Yhtymäkokous: 
 
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
 
 
Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin esityslista.  
 
Merkitään, että toimitusjohtaja esittelee jätelain uudistusta ja jätehuollon järjestämis-
vaihtoehtoja Kainuussa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

5 §  HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2011 - 2012 

 
Yhtymähallituksen nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. 

Perussopimuksen 11 §:n mukaisesti yhtymähallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä 
ja toimikausi on kaksi (2) vuotta. Perussopimuksen 12 §:n mukaisesti jäsenet valitaan 
seuraavasti: 

Kajaani  2 jäsentä + 2 varajäsentä 

Kuhmo  1 jäsen + 1 varajäsen 

Sotkamo  1 jäsen + 1 varajäsen 

Suomussalmi 1 jäsen + 1 varajäsen 

Hyrynsalmi 
Puolanka  1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen 
Ristijärvi 

Paltamo  1 yhteinen jäsen + 1 varajäsen 
Vaala 

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluu valita kuntayhty-
män hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä hallituksen pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Peruskunnille on lähetetty pyyntö tehdä ehdotukset tulevan hallituskauden jäsenistä. 
Yhteisjäsenyydessä erovuorossa on Puolanka ja Paltamo. Valintavuorossa ovat Ka-
jaani, Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Ristijärvi ja Vaala. 

Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraavanlainen: 

Kunta Jäsen Varajäsen 
Puheenjoht. / 
varapj 

Kajaani Matti Nissinen Risto Kuvaja pj 
Kajaani Auli Halonen Maria Tolonen  
Kuhmo Matti Pääkkönen Martti Malinen  
Sotkamo Matti Härkönen Juha Mustonen vpj 
Suomussalmi Antti Westersund Riitta Kuvaja  
Puolanka Jorma Heikkinen Marketta Moilanen  
Paltamo Helena Leinonen Heli Moilanen  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Yhtymäkokous: 
 
Valitaan hallituksen jäsenet, varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seu-
raavasti ajalle 1.1.2011 – 31.12.2012:  

Kunta Jäsen Varajäsen 
Puheenjoht. / 
varapj 

Kajaani Matti Nissinen Risto Kuvaja pj 
Kajaani Auli Halonen Maria Tolonen  
Kuhmo Matti Pääkkönen Martti Malinen  
Sotkamo Timo Hyvönen Juha Mustonen  
Suomussalmi Antti Westersund Riitta Kuvaja  
Ristijärvi Harri Helenius Mauno Heikkinen  
Vaala Aino Leinonen Erkki Leinonen  

 
Käytiin läpi vuorossaolevien peruskuntien esitykset hallituksen jäseniksi. Todettiin, et-
tä esityksien perusteella muodostuva kokoonpano ei täytä tasa-arvolain 40 % sään-
töä varsinaisten eikä varajäsenten osalta. Kahdella naisjäsenellä saavutetaan 28,5 % 
naiskiintiö. Kolmella naisjäsenellä saavutetaan 42,8 % kiintiö. 
 
Päätettiin jättää hallituksen valinta pöydälle ja lähettää neuvottelupyyntö niille kolmel-
le kunnalle, joista jäseniksi ja varajäseniksi on esitetty pelkästään miehiä (Kuhmo, 
Sotkamo ja Ristijärvi). Nämä kunnat sopivat keskenään yhden naispuolisen varsinai-
sen jäsenen ja yhden varajäsenen esittämisestä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

6 §  TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA 

 

Perussopimuksen 14 §:n mukaisesti tarkastuslautakuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä ja 
lautakunnan toimikausi on neljä (4) vuotta. Nykyinen kausi on alkanut 1.1.2009 ja 
päättyy 31.12.2012.  

Kajaanin kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 31.1.2011 edustajakseen 
Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan seuraavat henkilöt kaudelle 
2011 - 2012. 

Puheenjohtaja Jaana Sankilampi 

Varajäsen  Anneli Määttä 

 

Aiempi tarkastuslautakunnan kokoonpano on ollut seuraava. 

Kunta Jäsen Varajäsen 
Puheenjoht. /  
varapj 

Kajaani Kananen Timo Määttä Anneli pj. 
Kuhmo Tikkanen Veikko Piirainen Mauri varapj. 
Hyrynsalmi Keränen Taisto Leinonen Ahti  
Vaala Kalliokoski Ismo Kesälahti Aune  

 

Yhtymäkokous: 
 
Valitaan tarkastuslautakunnan jäsen ja varajäsen ajalle 1.1.2011 – 31.12.2012 Ka-
jaanin osalta ja valitaan puheenjohtaja. 
 

Kunta Jäsen Varajäsen 
Puheenjoht. /  
varapj 

Kajaani    
Kuhmo Tikkanen Veikko Piirainen Mauri varapj. 
Hyrynsalmi Keränen Taisto Leinonen Ahti  
Vaala Kalliokoski Ismo Kesälahti Aune  

 
Todettiin, että tarkastuslautakunnan toimikausi on perussopimuksen mukaan neljä (4) 
vuotta. Nykyinen toimikausi päättyy vuoden 2012 lopussa. Nykyinen jäsenistö on va-
littu täksi toimikaudeksi yhtymäkokouksessa 20.2.2009.  
 
Koska nykyiseltä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta tai Kajaanin kaupungilta ei 
ole tullut eropyyntöä luottamustoimen hoitamisesta katsoo yhtymäkokous olevansa 
esteellinen valitsemaan uutta henkilöä kesken toimikauden ilman asianomaisen suos-
tumusta.  
 
Päätettiin, että asia jää pöydälle lisäselvitystä varten. 

 



Kainuun jätehuollon kuntayhtymä  7(9) 
Viestitie 2 
87700 KAJAANI Yhtymäkokous 25.3.2011 nro 1/2011 
 

   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

7 §  KUHMON KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS PERUSSOPIMUKSEN JA HAL-
LINTOSÄÄNNÖN AJANTASAISTAMISESTA 

 
Yhtymähallitus 17.2.2011 § 34 

Kuhmon kaupunginhallitus / Kuhmon kaupungin yhtymäkokousedustaja on esittänyt 
yhtymäkokouksessa 26.11.2010 pyynnön kuntayhtymän perussopimuksen ja johto-
säännön (=hallintosäännön) ajantasaistamisesta. Yhtymäkokous siirsi asian yhtymä-
hallituksen käsittelyyn perussopimuksen 9 §:n mukaisesti. 

Pyynnössä ei ole eritelty perussopimuksen tai hallintosäännön kohtia, jotka kaipaisi-
vat ajantasaistamista. 

Perussopimusta on muutettu kaksi kertaa jäsenkuntien määrän lisääntymisen (2005) 
ja kuntaliitoksen (2007) vuoksi. 
 
Toimitusjohtajan esitys: 
 
Kansallisen jätehuollon lainsäädännön kokonaisuudistus on parhaillaan meneillään. 
Hallitus on antanut esityksen uudeksi jätelaiksi eduskunnalle. Eduskunta on lähettä-
nyt asian valiokuntakäsittelyyn, jossa asian käsittely on kesken. Lain vahvistamisaika-
taulusta ei ole varmaa tietoa. Jätelain uudistuksen lopullinen sisältö ei ole siten vielä 
tiedossa. 

Yhtymähallitus käy läpi nykyisen perussopimuksen ja hallintosäännön sekä keskuste-
lee niiden tarkastamisajankohdasta ja tarpeesta. 
 
Yhtymähallitus: 
 
Yhtymähallitus kävi läpi voimassaolevat perussopimuksen ja johtosäännön. Yhtymä-
hallitus toteaa, että perussopimuksessa ja hallintosäännössä ei ole muutostarvetta 
nykyisin voimassaolevan lainsäädännön perusteella. Tulevan jätelain lopullinen sisäl-
tö ei ole vielä tiedossa, joten sen mahdollisia vaikutuksia muutostarpeeseen ei ole 
mahdollista tietää. Kuhmon kaupunginhallituksen esityksessä ei myöskään ollut konk-
reettista esitystä muutostarpeesta. 

Perussopimuksen ja hallintosäännön muutostarve kartoitetaan uudelleen kun jätelain 
uudistus on vahvistettu ja lain sisältöä on tulkittu perussopimuksen ja hallintosäännön 
mahdollisten muutostarpeiden osalta. 

 

Yhtymäkokous: 
 
Hyväksyttiin hallituksen käsittely ja päätös Kuhmon kaupunginhallituksen esityksestä 
perussopimuksen ja hallintosäännön tarkastamiseksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

8 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Kuhmon yhtymäkokousedustaja esitti yhtymäkokoukselle Kuhmon kaupunginhallituk-
sen ohjeet Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle sekä aloit-
teen Kainuun kunnille jätehuollon perussopimuksen tarkistamisesta (LIITE). 
 
Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan esitys. 
 
Yhtymäkokous: 
 
Merkittiin tiedoksi Kuhmon kaupunginhallituksen ohjeet Kainuun jätehuollon kuntayh-
tymän yhtymäkokousedustajalle sekä aloitteen Kainuun kunnille jätehuollon perusso-
pimuksen tarkistamisesta ja siirrettiin asia yhtymähallituksen käsittelyyn perussopi-
muksen 9 §:n mukaisesti. 
 
Merkitään tiedoksi toimitusjohtajan katsaus jätelain uudistuksesta ja jätehuollon jär-
jestämistavoista Kainuussa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

9 §  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN 
 

Kokous päätettiin kello 14.45 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 on Oulun hallinto-oikeus 

 
Postiosoite:  Käyntiosoite: Fax: S-posti: 
PL 189   Isokatu 4 0103 642 841 oulu.hao@oikeus.fi 
90101 OULU  90100 OULU 

 
Valitusaika 
 
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 
 


