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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 194

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen päätöksen
26.6.2017 § 138 mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään
pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 17.00. Tämän lisäksi pidetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.
Kuntalain 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 195

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen 26.6.2017 § 138 mukaan pöytäkirja
tarkastetaan niin, että se voidaan pitää nähtävillä saman viikon perjantaina tai 4 päivää kokouksesta, ellei kunnanhallitus toisin päätä.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kunnantalolla klo 9.00 15.30 sekä yleisessä tietoverkossa www.ristijarvi.fi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina 22.11.2018. Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 23.11.2018.
Päätös:
Valittiin Olli Pietilä ja Tapio Pikkarainen.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 196

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
Kunnanjohtaja:
- Päätös 1.11.2018. Jätehuollosta tehtyyn sopimukseen sisältyvän
option käyttäminen.
- Päätös 29.10.2018. Viranhaltijapäätösten julkaisemiseen tarvittavan ohjelmaosan hankkiminen Innofactor Softwear Oy:ltä
Hallintopäällikkö
- toimivien kyläyhdistysten avustuspäätökset
Tekninen päällikkö
- asumisen tieavutukset
Lomituspäällikkö
- Päätös 26.10.2018. Maatalousyrittäjän korvaushakemus lomittajan
aiheuttamaan vahinkoon.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan edustaja Lape -työryhmään
KHALL § 197

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on
päättänyt 14.9.2016 tekemällään päätöksellä asettaa maakunnallisen lape- työryhmän, joka korvaa monialaisen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän.
Työryhmän tehtävänä on ohjata, koordinoida, tukea ja arvioida alueen muutostyötä. Työryhmä toimii syksystä 2016 vuoden 2018 loppuun. Osana työryhmän työskentelyä valmistellaan myös Kainuun
alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2016 2020.
Kainuun Sote ky:n hallitus pyytää jäsenkuntia nimeämään edustuksena siten, että työryhmä ei muodostu kohtuuttoman suureksi huomioiden sen toimivuus.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä Kainuun Sote ky:n hallituksen perustamaan Lape -työryhmään Ristijärven kunnan edustajaksi varhaiskasvatusvastaava Minna Härkösen ja hänen varalleen rehtori Tiinaliisa Portanon.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Valtuuston II varapuheenjohtaja Hanna-Leena Keränen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 17.05.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston kokouksen 5.11.2018 päätösten täytäntöönpano
KHALL § 198

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on sytnynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on
jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Valtuuston pöytäkirja 5.11.2018 on tarkastettu 9.11.2018 ja pidetty
nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.ristijarvi.fi 12.11.2018.
Päätökset lukuun ottamatta järjestäytymis- ja tiedoksiannettavia
asioita.






Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2018 - 2019
Kunnallisveroprostentin määrääminen vuodelle 2019
Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2019
Sivistystoimen palvelualueen vuoden 2018 talousrvion lisämääräraha
Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

Valmistelija: hallintopäällikkö puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen 5.11.2018
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna
päätökset täytäntöön.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021
KHALL § 199

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä,
joilla alijäämä sen kattamiselle säädettynä ajanjaksona katetaan.
Ristijärven kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vuoden
2018 lopussa.
Valtionosuuspäätökset saadaan vasta joulukuun lopussa, joten valtionosuuksien määrä hyväksyttäväksi esitettävässä talousarviossa
perustuu Kuntaliiton 14.9.2018 julkaisemiin ennakkolaskelmiin, joiden mukaan valtionosuudet kasvavat n. 17 000 euroa vuodesta
2018. Verotulot on arvioitu vuodelle 2019 päätettyjen veroprosenttien ja kuntaliiton tilitysennusteiden perusteella. Valtuusto säilytti veroprosentit vuoden 2018 mukaisina. Verotulojen määrä on talousarvioesityksessä 5 052 000 euroa, mikä on 0,6 % vähemmän kuin
vuoden 2017 tilinpäätöksessä, mutta 4,3 % enemmän kuin kuluvan
vuoden talousarviossa.
Sote -kuntayhtymän maksuosuuteen on varattu kuntayhtymän maksuosuuslaskelman perusteella 7 013 068 euroa. muutos kuluvaan
vuoteen on -63 732 euroa. Kainuun pelastuslaitoksen maksuosuudeksi on ilmoitettu 129 744 euroa. Yhteisten talous-, henkilöstö- ja
tietohallinnon tukipalveluiden maksun ennakkolaskutus on yhteensä
81 155 euroa (muutos + 7,96 %).
Talousarvio tuli laatimisen tavoitteena oli, että menojen vähennys
vuoden 2017 tilinpäätöksestä toimintakatteen muutoksena on -2,5 %
kunnan omasta toiminnasta. Tavoitteeseen ei päästy mm. siitä syystä, että lakisääteisiin toimintoihin on varattava riittävät resurssit ja lisäksi ensi vuodelle ajoittuu kertaluontoisia menoja.
Talousarvion vuosikate on 119 426 euroa ja tulos varausten jälkeen
-255 818 euroa.
Erillisliitteenä talousarvioehdotus vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy erillisliitteellä esitetyn talousarvion vuodelle
2019 ja taloussuunnitelman vv. 2020 - 2021 ja esittää sen edelleen
valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun Sote ky:n ja kunnan välisen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelusopimuksen irtisanominen
KHALL § 200

Kainuun kunnat ovat hankkineet ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä.
Yhteistyösopimus palvelujen tuottamisesta on allekirjoitettu vuonna
2010.
Talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen tulisi olla joustavia ja käyttäjäystävällisiä ja niiden tulisi toimia myös mobiilisti. Nykyajan ratkaisuissa sovelletaan yhä laajenevassa määrin mm. tekoälyä ja robotiikkaa. Nykyisen palveluntuottajan taholta on puuttunut palveluiden
jatkuva kehittäminen ja optimointi käyttäjän tarpeisiin. Myöskään
vuoropuhelua ja laatua ylläpitäviä yhteistyötä ei ole ylläpidetty. Kajaanin kaupungin irtaantuminen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuudesta sekä mahdollisesti tulossa oleva maakunta- ja
soteuudistus ovat omalta osaltaan lisänneet kuntien tarvetta tarkastella sekä ict- palveluiden että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisen mallia. Huomioitavaa on myös se, että Kainuun
maakunta tekee parhaillaan myös selvitystä omien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankkimisesta ulkopuoliselta ns. ylimaakunnalliselta toimijalta. Valtakunnan tasolla on linjattu, että maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti
3 - 5 palveluntuottajan toimesta. Tästä syystä nykinen palvelutuotantomalli on joka tapauksessa muutosten edessä.
Kuntien kannalta haasteellisena nähdään Kainuun Sote ky:n tietojärjestelmiin kohdistuva korjausvelka sekä nykyisen palveluntuottajan
kyvykkyys uutta luovaan kehittämiseen. Nykyisen palveluntuottajan
organisaation liiketoimintamalli ei edistä tavoitteellista kehittämistä
eikä organisaatiolla ole talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen
kohdennettavia resursseja. Palveluiden kehittäminen edellyttää toimintamallimuutosten lisäksi mm. tietojärjestelmien kehittämistä. Nykyisessä toimintamallissa järjestelmäkustannukset ovat Kainuun Sote ky:n taseessa ja uudistukset tullevat todennäköisesti näkymään
palveluiden hinnassa.
Kuntien laskutus on perustunut kustannusten jakoon suoritteiden volyymin perusteella. Malli ei ole täysin oikeudenmukainen eikä ohjaa
riittävästi palveluntuottajaa eikä asiakasta kehittämään omia prosessejaan. Nykyinen kustannustenjakomalli näyttäisi kohdistuvan osalle
kunnista kuuluvista kustannuksista Kainuun Sote ky:n maksettavaksi, jolloin nykyinen palveluiden hinnoittelu näyttää todellista kustannustasoa alhaisemmalta.
Kainuun kunnat, poislukien Kajaani, ovat käynnistäneet keväällä
2016 talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämisen selvitystyön. Asiantuntijana selvitystyössä on ollut mukana Sofigate Oy.
Sofigate Oy on toteuttanut Kainuun kuntien toimeksiannosta vuosien
2016 - 2018 aikana selvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon tavoi-

Pöytäkirjan tarkastajat:
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tetilasta ja ict-kuluista sekä selvityksen talous- henkilöstöhallinnon
hankinnasta. Näiden pohjalta on käyty kuntien kanssa keskustelua
erilaisista palveluiden järjestämisen malleista.
Selvitystyön aikana kunnat ovat tavanneet markkinoilla toimivia palveluntuottajia, tutustuneet palveluntuottajien tarjontaan ja saaneet
vertailutietoa nykyiselle mallille tuottaa tukipalvelut. Selvitystyössä
on käyty perusteellisesti läpi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden nykytila, palveluiden vaikuttavuus sekä kuntien tahtotila palveluiden kehittämistarpeille. Tämän lisäksi potentiaalisimmilta palveluntarjoajilta ja nykyiseltä palveluntuottajalta on pyydetty alustavia ratkaisuja/tarjouksia kuntien tarpeisiin.
Kunnat kokoontuivat 8.11.2018 yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaa asiasta. Tilaisuuteen osallistui kunnista virkamiesjohtoa sekä
luottamushenkilöitä. Kuntien puheenvuoroissa nousi vahvasti esille,
että loppuvuoden aikana kuntien tulisi tehdä päätökset siitä, miten
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut halutaan hankkia ja järjestää.
Vaihtoehdot tiivistetysti ovat: palveluiden kilpailuttaminen avoimen
hankintaprosessin mukaisesti julkaisemalla tarjouspyyntö Hilmassa,
neuvotteluiden käynnistäminen in-house -yhtiöjärjestelyistä ja sopimusehdoista parhaaksi katsottujen in-house -yhtiöiden kanssa sekä
Kainuun Sote -kuntayhtymän palvelutuotannon parissa jatkaminen
huomioiden mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ja
tarkennukset.
Kainuun kuntien ja Kainuun Sote ky:n yhteistoimintasopimus on voimassa toistaiseksi, mutta kunta voi omalta osaltaan irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan vuoden lopussa (irtisanomisaika 1 v). Jotta eri vaihtoehtojen selvittämisessä päästään etenemään, tulisi nykyinen tukipalveluiden järjestämistä koskeva sopimus sanoa irti.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää sanoa irti Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Ristijärven kunnan välisen sopimuksen hallinnon tukipalveluiden järjestämisestä 31.12.2018.
Vuoden 2019 aikana valmistellaan yhdessä Kainuun kuntien kanssa
tuleva palvelutuotantomalli, joka huomioi mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ja tarkennukset sekä mahdollisen maakunta- ja soteuudistuksen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatuksen tehtävänimikkeiden muuttaminen
KHALL § 201

Eduskunta on hyväksynyt varhaiskasvatuslain, joka on tullut voimaan 1.9.2018 lukien. Laki selkeyttää varhaiskasvatuksessa päiväkodissa työskentelevien tehtävänimikkeitä. Syyskuun 2018 alusta
päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.
Lain voimaan tullessa opettajien, lastenhoitajien ja johtajien kelpoisuudet nykyisiin tehtäviin säilyvät. Sama koskee henkilöitä, jotka lain
voimaan tullessa opiskelevat tai jotka on hyväksytty opiskelemaan
alaa.
Virka- ja toiminimikkeiden muutokset eivät vaikuta henkilöiden palkkaukseen eivätkä voimassa olevaan toimenkuvaan ja tehtäviin, joten
kyse ei ole uuden viran tai toimen perustamisesta, uuden varhaiskasvatuslain täytäntöön panosta nimikkeiden osalta.
Sivistystoimen palvelualue esittää päiväkodin ammattinimikkeiden
muuttamista uuden varhaiskasvatuslain mukaisiksi.
Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Minna Härkönen, puh. 044
7159731.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että päiväkodin tehtävänimikkeinä käytetään
jatkossa uuden varahaiskasvatuslain mukaisia toimi- ja virkanimikkeitä.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 202

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1. TE-palvelut. Nimeämispyyntö 7.11.2018 Kainuun TY-neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnassa on yksi kuntien edustaja ja tämän varaedustaja.
2. Kainuun Sote Ky. Hallituksen päätös Kainuun Työterveys -liikelaitoksen yhtiöittämisestä.
3. Kuhmon kaupunki. Kaupunginhallituksen päätös 30.10.2018 koskien ruoka- ja siivouspalveluiden tuottamista koskevaan inhouse -yhtiön perustamisen selvitykseen.
4. Opetushallitus. Tiedote 31.10.2018 vuodelle 2019 määräytyvästä
rahoituksesta aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavaan opetukseen.
5. Pohjois-Suomen AVI. Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisen
päätöksen antamisesta. Hakija Ristijärven Vesihuolto-osuuskunta.
6. Ristijärven 4h-yhdistys. Avustushakemukset vuodelle 2019 (matkahuolto ja 4h-toiminnan järjestäminen)
7. Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatuiksi.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:55.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 197, 200, 201

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ristijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ristijärven kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti- ja käyntiosoite:
Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Sähköpostiosoite:
yhteispalvelu@ristijarvi.fi
Puhelinnumero:
08 6155431
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Muutoksenhakukiellot

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 194, 195, 196, 198, 199, 202
Seuraaviin kynnysarvot ylittäviin hankintapäätöksiin saa muutosta hakea vain hankintaan osallistunut
(Hankintalaki 1397/2016):

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ristijärven kunnan kirjaamosta.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 23.11.2018.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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