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KOKOUSAIKA

Perjantai 27.11.2009 kello 13.00 – 15.30

KOKOUSPAIKKA

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto
Viestitie 2
87700 KAJAANI

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Nousiainen Matti
Hyttinen Anja
Helenius Harri
Virkkunen Reijo
Keränen Kari
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

nro 3/2009

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

Merk, että Raimo Kuvaja poistui klo 15:00.

(x=paikalla)
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

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

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Sihteeri

Matti Nousiainen

Jukka Oikarinen

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

Tarkastusaika

Kajaani 27.11.2009
Allekirjoitukset

Anja Hyttinen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kajaani 27.11.2009

Veijo Holappa

Paikka ja päivämäärä

Kajaani 4.12.2009
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Arja Korolainen
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nro 3/2009

KOKOUKSEN AVAUS
Matti Nousiainen avasi kokouksen.

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 tarkastusajankohta sekä tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläpitoaika ja –
paikka.
Yhtymäkokous:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan
Anja Hyttinen ja Veijo Holappa.
Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kuntayhtymän toimistossa, osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani. Tarkastusaika pe 27.11.2009.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän
toimistossa pe 4.12.2009 klo 9.00 – 15.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Perustamissopimuksen 10 §:n mukaan kokouskutsu yhtymäkokoukseen on
lähetettävä 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu yhtymäkokousedustajille
ja peruskuntien kunnanhallituksille on lähetetty viikolla 45 (6.11.2009).
Yhtymäkokous:
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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JÄTETAKSA VUODELLE 2010
Yhtymähallitus 6.11.2009 § 25
Kunnalla on oikeus kantaa järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä
sille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jätemaksua. Jätemaksu voi muodostua
yhdestä tai useasta maksusta. Jätteen käsittelystä on kannettava jätemaksu, jolla katetaan vähintään käsittelypaikkojen perustamisesta, käytöstä, käytöstä poistamisesta
ja jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset (JL 28§).
Jätetaksa tulee hyväksyä siten, että jätemaksu vastaa tarjottua palvelutasoa ja kannustaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä jätteen hyödyntämiseen
(JL 30§).
Kuntayhtymän palvelutoimintoja tarkastellaan kolmena eri osa-alueena seuraavasti.
1. Jätekeskustoiminnot ja hallinto
2. Aluekeräyspisteiden ylläpito
3. Kierrätys- ja ongelmajätehuolto
Tehdyn jaottelun perusteella on laskettu eri toimintojen vaatimat kustannukset ja niitä
vastaavat tuottovaatimukset (liite). Aiempien vuosien hinnantarkastuksilla sekä tehdyillä säästötoimenpiteillä ja kilpailutuksilla on päästy käyttötalouden osalta edellä
mainittuja toimintoja kustannuksellisesti kattavaan kokonaistulovirtaan. Myös poistot
ja rahoituskulut on saatu katettua vuodesta 2008 alkaen. Kolmijaon osa-alueiden yksittäiset menot ja tulot eivät vielä ole täysin tasapainossa. Jätekeskustuotoilla subventoidaan edelleen jonkin verran mm. aluekeräyspisteiden ylläpitoa. Pidemmällä aikavälillä osa-alueet saatetaan kuitenkin läpinäkyvyyden vuoksi tasapainoon.
Aiempina vuosina valmistuneet ja myös tulevat investoinnit rasittavat edelleen taloutta rahoituskulujen ja poistojen muodossa. Vuoden 2009 investointikulujen poistot on
huomioitu loppusijoitettavien jätteiden hinnoissa. Vuosimaksuihin ja hyödynnettäviin
jätteiden käsittelymaksuihin ei ole tulossa korotusta. Energiajätteen vastaanottohinta
on laskettu todelliset hyödyntämiskustannukset huomioiden. Ostopalvelujen kustannusten kasvu ja yleinen kustannusindeksien muutos on myös otettu huomioon vuoden 2010 taksassa.
Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi edellä mainituin perustein
liitteen mukaisen jätetaksan vuodelle 2010.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Viestitie 2
87700 KAJAANI
6§

5(8)
Yhtymäkokous 27.11.2009

nro 3/2009

TALOUSARVIO VUODELLE 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2011-2012 SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012
Yhtymähallitus 6.11.2009 § 26
Vuoden 2010 talousarvio on laadittu vuoden 2008 ja 2009 1-9 kuukausien toteutumaa hyväksikäyttäen sekä yhtymäkokouksen hyväksymän talouden tervehdyttämisohjelman tuloksia noudattaen.
Tulototeumat on arvioitu koko alueen jätekertymän mukaan vuodelle 2010 esitettäviä
taksoja noudattaen. Taksoissa on korotusta ainoastaan loppusijoitettavan jätteen
osalla. Korotuksen aiheuttaa uudenloppusijoitusalueen suunnitelmanmukaiset poistot.
Palkkakustannuksissa on arvioitu työehtosopimuksien mukaisiksi korotuksiksi vuoden
2009 tasoon kolme (3) prosenttia ja palkkojen sivukulut on laskettu maksua perivien
viranomaisten ilmoitusten mukaan. Työehtosopimuksia ei ole neuvoteltu vielä valtakunnan tasolla, joten todellista tietoa sopimusvaikutuksista ei ole käytettävissä. Palkkakustannuksissa on huomioitu yhden henkilön lisäys Hyrynsalmen ja Suomussalmen lajitteluasemien hoitajaksi.
Jätemäärät on arvioitu aiempien vuosien tilaston perusteella ja niihin ei ole odotettavissa kasvua. Energiajätteen vastaanoton ja hyödyntämisen aloittaminen on huomioitu jätemäärissä.
Ostopalvelut on arvioitu toteutuvaksi kilpailutuksien kautta tehtyjen ostopalvelusopimusten mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 on laadittu vuoden 2010
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 2010, taloussuunnitelman vuosille 2011 ja 2012 sekä investointisuunnitelman vuosille 2010 – 2012.
Yhtymähallitus:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Yhtymäkokous:
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT
Taloudenseurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2009
Yhtymähallitus 6.11.2009 § 24
Liitteenä talouden seurantaraportti ajalta 1 – 9 / 2009 sekä tuloseurannan, ostopalvelujen ja jätemäärän graafiset kuvaajat. Toimintatuotot ovat 9 % budjetoitua pienemmät. Vuosilaskutuksen tuotot on laskettu tasaisen vuosiennusteen mukaan kuudelle
kuukaudelle. Energiajätetuottoja ei ole toteutunut toiminnan aloittamisen viivästymisen vuoksi. Muut tuotot ovat 24 % pienemmät kuin budjetoidut. Kokonaisuudessaan
tulot ovat 269 803 € arvioitua pienemmät.
Vastaavat toimintamenot ovat alittuneet 3 %. Ylitystä on tapahtunut aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden kulujen kohdalla. Ylityksistä osa on virheellisesti tiliöityjä ja ne siirretään investointeihin. Jäteveroa on tilitetty tullille 37 590 euroa arvioitua vähemmän. Ostopalvelut ovat alittuneet 151 829 euroa. Käyttötalouden tulojen ja
menojen erotus (toimintakate) on + 442 451 €. Laskennalliset poistot, rahoituskulut ja
varausten muutos ovat -374 669 €, jolloin seurantakauden tulokseksi muodostuu 67
782 € ylijäämää.
Toimitusjohtajan esitys:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2009.
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi taloudenseurantaraportin ajalta 1 – 9 / 2009.

Yhtymäkokous:
Toimitusjohtaja esitteli päivitetyn taloudellisen toteuman ajalta 1 – 10 / 2009.
Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi taloudellisen toteuman ajalta 1 – 10 / 2009.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Toimitusjohtaja kertoi energiajätteen käsittelyn tilannekatsauksen.
Keskusteltiin tiedottamisesta yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa liittyen
rakennusten käytössäolotilanteeseen ja käyttötarkoitukseen.

Yhtymäkokous:
Merkittiin tiedoksi energiajätteen käsittelyn ja hyödyntämisen tilannekatsaus.
Yhtymäkokous katsoo, että tiedottamista kiinteistönomistajille olisi syytä lisätä
että asiakas ei maksaisi turhaan jätemaksua tai kiinteistöveroa esimerkiksi
”ränsistyneistä” rekisterissä olevista rakennuksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kokous päätettiin kello 15:30 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 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 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:

