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KOKOUSAIKA

Perjantai 30.11.2018 kello 13.00 – 15.15

KOKOUSPAIKKA

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2, kokoustila Viesti
87700 KAJAANI

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Kauppinen Jari
Kerman Matti
Nivakoski Markku
Holappa Veijo
Keränen Taisto
Kemppainen Anu
Komulainen Antti
Tervo Erkki
Leinonen Aino

Kajaani, yhtymäkokousedustaja
Paltamo, yhtymäkokousedustaja
Puolanka, yhtymäkokousedustaja
Suomussalmi, yhtymäkokousedustaja
Hyrynsalmi, yhtymäkokousedustaja
Ristijärvi, yhtymäkokousedustaja
Kuhmo, yhtymäkokousedustaja
Sotkamo, yhtymäkokousedustaja
Vaala, yhtymäkokousedustaja
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(x)
(x)
(x)
(x)
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(x)
(x)

Aino Leinonen saapui 13.15
Anu Kemppaien saapui 13.30

(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Oikarinen Jukka
Honkila Timo
Seppänen Jonna
Korhonen Jouko
Tuomainen Terhi
Klemetti Arto
Heikkinen Satu
Keränen Eero
Korhonen Matti

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Sihteeri

Jari Kauppinen

Jukka Oikarinen

Toimitusjohtaja
Yhtymähallituksen pj., Kajaani
Yhtymähallituksen, Suomussalmi
Yhtymähallituksen jäsen, Sotkamo
Yhtymähallituksen jäsen, Kajaani
Yhtymähallituksen jäsen, Ristijärvi
Yhtymähallituksen jäsen vpj, Kuhmo
Yhtymähallituksen jäsen, Paltamo
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

(x)
(x)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(x)

(x=paikalla)

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Kajaani 30.11.2018
Allekirjoitukset

Markku Nivakoski
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kajaani 30.11.2018

Veijo Holappa

Paikka ja päivämäärä

Kajaani 7.12.2018
Virka-asema

Allekirjoitus

Asiakaspalvelupäällikkö

Marjut Kinnunen
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KOKOUKSEN AVAUS
Timo Honkila avasi kokouksen.

2§

YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
a) Puheenjohtajan ja sihteerin valinta sekä läsnäolijat ja heidän valtakirjojen tarkastus:
Yhtymäkokous:
Puheenjohtajaksi valitaan Jari Kauppinen ja sihteeriksi Jukka Oikarinen.
Todettiin läsnäolijat ja tarkastettiin valtakirjat.

b) Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta, pöytäkirjan tarkastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja –
paikka.
Yhtymäkokous:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan
Markku Nivakoski ja Veijo Holappa.
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän
toimistossa pe 7.12.2018 klo 9.00 – 15.00. Kopio pöytäkirjasta on kuntien ilmoitustauluilla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
Perustamissopimuksen 4.1.7 mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 44 (2.11.2018). Hallituksen esityksillä täydennetty
pöytäkirjan pohja liitteineen on lähetetty peruskuntien hallituksille viikolla 46
(13.11.2018).
Yhtymäkokous:
Todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin esityslista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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JÄTETAKSA VUODELLE 2019
Yhtymähallitus 9.11.2018 § 21
Jätelain 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim.
jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon
kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.
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.
Asumisessa syntyvän ja kaupan erilliskerätyn biojätteenkäsittely lopetetaan Majasaaren jätekeskuksessavuoden 2019 alusta. Syynä tähän on ympäristöluvan kielteinen
päätös avokompostoinnille tulevaisuudessa. Avokompostointi ei ole ns. parasta mahdollista tekniikkaa kyseisen jätteen käsittelylle. Kompostoinnilla ei saada talteen jätteessä olevaa energiaa. Biojätteen käsittely ja kuljetus on kilpailutettu biokaasulaitokseen syksyn aikana. Kilpailutuksen tuloksena käsittelyhinta nousee omaan käsittelyyn verrattuna.
Rakennusjätteen hinta ei ohjaa riittävästi jätteen tuottajia lajitteluun. Rakennus- ja
purkujätteen lajitteluun velvoittaa myös jäteasetuksen (179/2012) 12 §. Hinnan muutoksella pyritään tehostamaan syntypaikkalajittelua ja kattamaan myös kuntayhtymän
rakennusliikkeiden puolesta tekemää lajittelutyötä.
Jätehuollon järjestämisessä ja lainsäädännössä ei ole tapahtunut muita sellaisia
muutoksia, jotka vaatisivat jätetaksan tarkastamista. Toiminnot ja niiden kustannukset
saadaan katettua vuodelle 2018 hyväksytyllä taksalla lukuun ottamatta elinkeinotoiminnassa syntyvää rakennusjätettä ja biojätettä.
Toimitusjohtajan ehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin perustein
saman taksan vuodelle 2019 kuin vuodelle 2018 on hyväksytty yhtymäkokouksessa
1.12.2017 johon lisäyksenä biojätteen ja rakennusjätteen hintojen muutos.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2020-2021 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
Yhtymähallitus 9.11.2018 § 22
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu vuoden 2017 ja 1.1.2018 – 30.9.2018 toteutumaa mahdollisimman paljon hyväksikäyttäen, muutetun jätehuollon järjestämismallin
mukaan sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman ohjeita noudattaen.
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2019 esitettäviä
jätetaksaa, tuotehintoja ja astiakäsittelymaksuja noudattaen.
Palkkakustannuksiin on laskettu työehtosopimuksen mukaiset korotukset. Palkkojen
sivukulut on laskettu maksua perivien viranomaisten ilmoitusten (2017, osin 2018)
mukaan. Vakituisen henkilöstön määrä pysyy entisellään.
Jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole arvioitu
kasvua. Sekajätettä on kertynyt varastoon, koska Ruotsin polttokiintiö ei ole ollut käytettävissä täysimääräisesti. Valtaosa sekajätteestä tullaan kuljettamaan Varkauteen
energiana hyödynnettäväksi Riikinvoima Oy:ssä. Loppuosalle sekajätettä ja rakennusjätteen alitteelle etsitään aktiivisesti hyödyntämispaikkaa.
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 on laadittu vuoden 2019
talousarvion perusteella.
Investointisuunnitelmaan on koottu seuraavien kolmen vuoden pakolliset ja toiminnan
järjestämisen kannalta välttämättömät investoinnit.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti talousarvion
vuodelle 2019, taloussuunnitelman vuosille 2020 ja 2021 sekä investointisuunnitelman vuosille 2019 – 2021.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TALOUSARVION 2018 INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN
Yhtymähallitus 9.11.2018 § 23
Ekokymppi on valmistellut Majasaaren jätekeskukseen koetoimintahanketta, jossa
testattaisiin pienpolttolaitoksen soveltuvuutta erityisjätteiden polttamiseen paikallisesti. Hankkeelle on haettu ja saatu koetoimintalupa Pohjois-Suomen AVI:lta. Hankkeelle
on haettu ja saatu hankerahoitusta Kainuun Liitolta maakunnan kehittämisrahana 50
% hankkeen kustannuksista.
Hankkeen onnistuessa se mahdollistaa erityisjätteiden paikallisen käsittelyn. Tällä
hetkellä erityisjätteitä käsitellään lähinnä Fortumin Riihimäen laitoksella. Paikallinen
käsittely säästäisi jätteentuottajien käsittely- ja kuljetuskustannuksia merkittävästi.
Paikallisella käsittelyllä on myös positiivinen vaikutus kuljetusten aiheuttamaan hiilijalanjälkeen. Paikallisella käsittelyllä vaikutetaan myös maakunnan aluetalouteen rahavirran pysyessä alueen sisällä.
Yhtymähallitus on päättänyt toteuttaa hankkeen kokouksessaan 6.9.2018 § 15.
Toimitusjohtajan esitys:
Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous tekee talousarvion investointiosaan muutoksen ja varaa siihen pienpolttolaitoksen investointiin 110
000 euroa, joka katetaan käyttötalousmenoista.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Yhtymähallitus 9.11.2018 § 24
Uusi kuntalaki astui voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että merkittävää osaa laista
sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Tämä koskee mm. kuntalain päätöksenteko- ja
hallintomenettelyä koskevaa lukua, joka sisältää hallintosääntöä koskevat määräykset hallinnon, talouden ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta.
Hallintosäännön sisällöstä säädetään kuntalain 90 §:ssä. Hallintosääntö on kunnan
hallinnon ja toiminnan järjestämisessä keskeinen asiakirja.
Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat yhtymä kokouksen työjärjestyksessä, tarkastussäännössä, luottamushenkilöiden palkkio- ja
matkustussäännössä, hankintasäännössä ja sisäisen
valvonnan ohjeessa.
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ja Lapin Jätehuolto kuntayhtymä ovat teettäneet
yhdessä selvityksen, jossa molempien hallinto- ja johtosäännöt tarkistetaan niin, että
ne vastaavat lainsäädännön vaatimuksia. Työssä otetaan huomioon lainsäädäntö,
erilaiset selvitykset, nykyinen vallitseva tilanne kuntayhtymien alueella sekä mm. tulkintaa ohjaavat KKV:n päätökset.
Kuntayhtymän hallintosääntöön ja sen liitteinä oleviin asiakirjoihin on tehty selvityksen perusteella tarvittavat lisäykset.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön ja
sen voimassaolon 1.1.2019 alkaen.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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JOHTAJASOPIMUS
Yhtymähallitus 9.11.2018 § 25
Uusi kuntalaki edellyttää, että kunnissa tulee olla kunnanjohtajaa koskeva johtajasopimus viimeistään 1.6.2017 mennessä. Johtajasopimuksen käsittelee valtuusto, jos
sopimukseen sisältyy erokorvaus. Kuntaliiton tulkinnan mukaan myös kuntayhtymän
johtajalla täytyy olla johtajasopimus. Johtajasopimuksella sovitaan kuntayhtymän johtamisen edellytyksistä.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi johtajasopimuksen.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus keskusteli johtajasopimuksesta. Keskustelun jälkeen Jouko Korhonen
esitti erorahan suuruudeksi 3 kuukautta, jota Eero Keränen kannatti. Todettiin, että
pohjaehdotuksesta on tehty poikkeava esitys, jota on kannatettu. Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Pohjaehdotus JAA, Jouko Korhosen ehdotus EI.
Äänestyksen tulos, äänivallan perusteena on ääni / henkilö.
JAA
Timo Honkila
Jouko Korhonen
Jonna Seppänen
Eero Keränen
Arto Klemetti
Satu Heikkinen poissa
Terhi Tuomainen poissa
YHTEENSÄ

EI
1
1
1
1
1

3

2

Puheenjohtaja totesi hallituksen hyväksyneen pohjaesityksen.
Lisäksi sovittiin yksimielisesti lisättäväksi seuraava lause kohtaan Luottamustehtävät.
- Luottamustehtävien vastaanotosta ja sivutoimiluvasta on sovittava hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.
Toimitusjohtaja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2017 - 2021:
Yhtymäkokous päätti ottaa yksimielisesti käsittelyyn ylimääräisenä asiana pykälän 10.
Tarkastuslautakunta 26.10.2018 § 24
Tarkastussäännön 5 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan
esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT- varatilintarkastajan
tai JHTT-yhteisön.
Puheenjohtajan ehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n suorittamaan Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tilintarkastuksen vuosina 2017 – 2021. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Hankinnan suuruus ei vaadi hankintalain mukaista menettelyä. Tilintarkastusyhteisö
toimii myös kuntayhtymän suurimman omistajan tilintarkastajana. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi Antti Kääriäinen ja varalle Katri
Hokkanen. Avustavana tarkastajana toimii Aki Saari.
Tarkastuslautakunta:
Tilintarkastusyhteisön valintaa ei ole aiemmin huomattu esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti ottaa tilintarkastajan valinnan lisäasiana kokouskäsittelyyn ja hyväksyä esityksen puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.
Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Tiedoksi käyttötalouden toteutuma ajalta 1 – 9 / 2018.
Yhtymäkokous:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kokous päätettiin kello 15.15 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. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valistusviranomainen on Oulun hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU

Käyntiosoite:
Isokatu 4
90100 OULU

Fax:
Puhelin (vaihde) klo 8:00 -16:15:
029 56042841
029 5642800
Sähköposti:
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

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 näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana 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 ensimmäisenä 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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

