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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

Nimi
Oikarinen Paavo
Hälinen Hannu
Karppinen Leila
Pietilä Olli
Pikkarainen Tapio
Tolonen Helka
Tolonen Tarja

Klo
17:00 - 18:15
17:00 - 18:15
17:00 - 18:15
17:00 - 18:15
17:00 - 18:15
17:00 - 18:15
17:00 - 18:15

Keränen Hanna-Leena

17:00 - 18:15 valtuuston II
varapj
17:00 - 18:15 valtuuston I
vaprapj
17:00 - 18:15 valtuuston
puh.joht.
17:00 - 18:15 kunnanjohtaja
17:00 - 18:15 Pöytäkirjanpitäjä

Klemetti Arto
Tolonen Ritva
Seppänen Petteri
Härkönen Terttu

Tehtävä
Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
Jäsen
jäsen
varapuh.joht.

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja

Terttu Härkönen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
15 - 25
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Torstaina 7.2.2019
Tapio Pikkarainen

Helka Tolonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Perjantaina 8.2.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi ja kunnantalolla
Lea Lukkari
palvelusihteeri
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 15

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kunnanhallituksen 10.12.2018 §
206 päättämän ohjeellisen kokousaikataulun mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas
maanantai klo 17.00. Kunnanhallitus voi pitää myös ylimääräisiä kokouksia päätetyn aikataulun lisäksi, jos jonkin asian käsittely sitä
edellyttää. Kuntalain 103.2. §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 16

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 7.2.2019. Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 8.2.2019.
Päätös:
Valittiin Tapio Pikkarainen ja Helka Tolonen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 17

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
Kunnanjohtaja
- Hankintapäätös Dynasty 10 -asiahallintaohjelman versiopäivityksen
hankkimisesta
- Hankintapäätös Sofigate Oy:n asiatuntijapalveluiden hankinnasta
(TaHe)
- Hankintapäätös kunnan internet-sivujen lisäosasta
- Päätös osallistumisesta Kainuu Edun Invest in-palveluista Kainuu
harvaan asutuille kunnille -hankkeeseen
- Elävä Kainuu Leader -ROJEKTI-rahoituksen jatkamisesta
Lomituspäällikkö
- Opintovapaan myöntäminen
Hallintopäällikkö
- vauvaraha
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin, vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jäsenten valinta Ristijärven Vanhaintukisäätiön hallitukseen
KHALL § 18

Ristijärven Vanhaintukisäätiön hallituksen toimikausi päättyy
31.12.2018. Uusi toimikausi on 1.1.2019 - 31.12.2022.
Sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa seitsenjäseninen hallitus, johon Ristijärven kunnan valtuusto valitsee kaksi jäsentä ja yhden jäsenen valitsevat Ristijärven seurakunnan kirkkovaltuusto, Sotainvalidien Veljesliiton Kainuun piiri ry, Eläkeliiton Kainuun piiri ry, Ristijärven Sotaveteraanit ry ja Ristijärven Vanhaintukisäätiön vuokratalojen asukaskokous.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi jäsentä
Ristijärven Vanhaintukisäätiön hallitukseen toimikaudelle 1.1.2019 31.12.2022.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikka ja aukiolo äänestystä varten
KHALL § 19

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.12.2018 § 207 päättänyt kevään 2019 vaalien ennakkoäänestyspaikasta ja niiden aukioloajasta.
Eu-vaalien osalta äänestysajat tuodaan uudelleen päätettäväksi aukioloaikojenosalta. Ennakkoäänestys tulee oikeusministeriön
ohjeistuksen mukaan järjestää jokaisena ennakkoäänestyspäivänä
yhdessä kunnan ennakkoäänestyspaikassa. Kuntalaisten äänestysaktiivisuuden lisäämistä tukee osaltaan myös se, miten ennakkoäänestys kunnassa on järjestetty.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että EU-vaalien ennakkoäänestyspaikka
Kunnantalo/kirjasto on avoinna äänestystä varten seuraavasti:
- ke 15.5. - pe 17.5.2019
- la 18.5. - su 19.5.2019
- ma 20.5.
- ti 21.5.

klo 9.00 - 15.30
klo 11.00 - 14.00
klo 9.00 - 16.30
klo 9.00 - 16.00

Tämä päätös kumoaa 10.12.2018 § 207 tehdyn päätöksen Eu-vaalien äänestyspaikan aukioloajan osalta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhteistyösopimus Visit Finlandin kanssa
KHALL § 20

Kainuun Etu Oy:n hallinnoima ”LAKELAND KAINUU – suuralueyhteistyö matkailussa” hanke on esitellyt syksyn 2018 aikana Visit Finlandin Kainuulle tarjoamaa mahdollisuutta liittyä mukaan Visit Finlandin Suomen kv. markkinointia toteuttavaan Lakeland – suuralueyhteistyöhön. Käytyjen keskustelujen perusteella kiinnostus yhteismarkkinointiin Visit Finlandin kanssa on ollut poikkeuksetta myönteistä.
Business Finlandin matkailua edistävä Visit Finland -yksikkö kehittää
yhteistyössä Järvi-Suomen maakuntien ja matkailuorganisaatioiden
kanssa Järvi-Suomesta Lappia ja pääkaupunkiseutua vastaavaa
houkuttelevaa matkakohdetta ja aluebrändiä. Järvi-Suomea markkinoidaan maailmalla kokonaisuutena yhteisen Lakeland-brändin alla
ja yhteisten tuotekokonaisuuksien avulla. Itäinen ja läntinen Järvi-Suomi on jo mukana, neuvottelut Kainuun mukaan lähdöstä pitkäjänteiseen suuralueyhteistyöhön ovat alkaneet. Lakeland Kainuu
-yhteistyö käynnistyy kahdessa vaiheessa:
Yhteistyön ensimmäinen vaihe on vuosi 2019. Vuoden 2019 konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu alkoi marraskuussa 2018. Kainuu on maakuntana mukana Visit Finlandin toimenpiteissä 2019.
Liitteenä olevalla yhteistyöasiakirjalla Visit Finland, Kainuun kunnat
ja kainuulaisten matkailukeskusten kärkiyritykset sopivat alustavasti
(1) Kainuun vuosien 2020 ja 2021 rahallisista panostuksista sekä
(2) Kainuun yhteistyön pysyvyydestä ja pitkäjänteisyydestä sekä
rahallisten
panostuksen
vahvistamisesta
aina
kaksi
(2)
toimintavuotta eteenpäin. Asiakirja ei ole sitova, mutta luo puitteet
matkailun kansainvälistymisyhteistyölle. Eri osapuolten rahalliset
panostukset tarkistetaan vuosittain, ja toimenpidesuunnitelmat
luodaan yhteistyössä Visit Finlandin asiantuntijoiden ja alueellisten
matkailutoimijoiden kesken.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044-7159300.
Liite 1: Yhteistyösopimus
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta on mukana Visit Finland Lakeland – Kainuun –
yhteistyössä vähintään 2000 eurolla (alv 0 %) vuonna 2020 ja 2000
eurolla (alv 0 %) vuonna 2021. Vuosien 2020 ja 2021 talousarvioihin
esitetään varattavaksi edellä mainitut varat. Kunnanjohtaja
valtuutetaan allekirjoittamaan yhteistyösopimus.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorten kesätyöllistäminen ja työllistämisen tukeminen vuonna 2019
KHALL § 21

Ristijärven kunnan vuoden 2019 talousarviossa on varattu 2 900 euron määräraha opiskelijoiden ja koululaisten kesätyöllistämisen palkkakuluihin ja 1 400 euroa työllistäville muille työnantajille maksettavaan tukeen. Tavoitteena on, että jokainen hakukriteerit täyttävä saa
joko kunnan tukeman yrityspaikan tai työllistyy kuntaan.
Vuoden 2018 kunnan maksamat palkkauskustannukset olivat 3 000
euroa + sivukulut. Yksityisille työantajille maksettiin työllistämisen
avustusta 750 euroa.
Tuen myöntämisen periaatteiksi kesällä 2019 esitetään samat, kuin
mitä ne olivat kesällä 2018. Muutoksena ehtoinen on se, että peruskoululaisten osalta rajaus peruskoulunsa päättäviin on poisetettu, joten jokaisella 16 vuotta täyttäneellä koululaisella on mahdollisuus
hakea kunnan työpaikkaa tai kesätyöseteliä.
Kunnan järjestämän työpaikan ja muulle työnantajalle maksettavan
tuen (kesätyöseteli) myöntämisen periaatteet:
-

-

-

Kunnan kesätyöpaikkaan tai työpaikkatukeen ovat oikeutettuja
16 - 25 -vuotiaat ristijärveläiset koululaiset, opiskelijat ja lukion
jälkeen opiskelua jatkavat. Peruskoulun 9 luokalta pääseviin ei
sovelleta 16 vuoden ikärajaa.
Oikeutettuja eivät ole ammattiin jo valmistuneet, työttömyysturvaan ja työmarkkinatukeen tai vastaavaan etuun oikeutetut.
Nuoren tulee olla kirjoilla Ristijärvellä.
Nuoret hakevat työpaikkaa joko yrityksestä tai kunnalta. Kunta
ei etsi välitykseen yksityisten työpaikkoja, mutta tiedottaa hakijoille kunnalle mahdollisesti ilmoitetuista paikoista.
Työjakson pituus on kaksi viikkoa ja päivittäinen työaika kuusi
tuntia (60 h / 2 vko).
Kunta tukee yhdistyksiä, yrityksiä, maatalousyrittäjiä sekä muita
yrittäjiä 150 € / nuori / 2 vko edellyttäen, että maksettu palkka
vastaavalta työajalta on vähintään 300 € + sivukulut.
Yritykseen työllistyvä ei saa olla työllistävän yrittäjän tai yrityksen omistajan perheenjäsen. Yrityksellä/yrittäjällä tulee olla
y-tunnus lukuun ottamatta kotitalouteen työllistävää, jolta ei
edellytetä y-tunnusta.
Työpaikan tarjoavan yrityksen ei tarvitse olla ristijärveläinen tai
omata toimintaa Ristijärvellä.
Kunta maksaa itse työllistämälleen nuorille palkkaa 300 € / 2
vko sisältäen mahdollisen lomarahan.
Yrittäjän on toimitettava tiedot työllistämisjaksosta ja maksetuista palkkauskustannuksista maksutositteineen.

Määrärahan riittävyyden ja kaikille työllistettäville mielekkään työpaikan osoittamisen varmistamiseksi työjaksot ovat kahden viikon pituisia. Yhteen yritykseen työllistettävien määrää rajoitetaan, jos
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hakijoita ei muuten riitä kaikille töitä tarjoaville.
Hakuaika päättyy 30.4.2019 klo 15.30.
Lisätiedot: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkojen järjestämisestä ja kesätyöpaikkojen tukemisesta edellä selostusosassa esitetyllä tavalla.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Korjaussuunnitelman teko kiinteistöön Aholantie 30
KHALL § 254

Keskuskoulun vuokratalossa (Aholantie 30) todettiin viime syksynä
sisäilman laatuun viittaavia ongelmia. Nämä ilmenivät etenkin huoneistoissa, joissa oli päivittäin paljon väkeä, eli päiväkodin väistötiloissa ja kodinhoidon tiloissa. Asuinkäytössä olevien huoneistojen
kohdalla vastaavanlaisia havaintoja ei ole ollut.
Jo usean kuukauden ajan on ollut tyhjillään 2 isoa huoneistoa (4h+k,
89 m2) ja yksi pienempi huoneisto (2h+k, 60 m2). Sote ky:n kotipalvelu toimii vielä huoneistossa B 6, mutta Sote ky on kysynyt kunnalta korvaavia tiloja. Toisin sanoen tyhjillään on pian puolet vuokratalon asunnoista ja yli puolet vuokratuista neliöistä. Laskennallinen
vuokranmenetys on noin 2 000-2 800 euroa kuukaudessa ja 24
000-33 000 euroa vuodessa.
Ilmanlaadun ongelmat näyttävät johtuvan FCG:n tekemien tutkimusraporttien perusteella pääosin lattiarakenteesta ja korvausilman saatavuudesta. Kiinteistö sinällään on hyväkuntoinen ja asuinkäytössä
haluttu kohde. Tosin isojen huoneistojen vuokrat ovat korkeat. Paikkakunnalla on kuitenkin jatkuvasti kysyntää pienistä, hyväkuntoisista
asunnoista. Saukkohaka ei tule kysymykseen lähinnä huonon maineensa takia.
Kiinteistölle voitaisiin laatia aluksi hyvin karkea korjaussuunnitelma,
jossa suunnittelutoimiston kanssa käytäisiin läpi asiat, jotka tutkimusraporteissa ovat tulleet esille. Suunnitellaan toimet, joilla asiat
voidaan korjata. Samalla suunnitellaan isojen asuntojen jako
useammaksi pienemmäksi asunnoksi (yksiöt, kaksiot) ja aikataulutetaan mahdollinen remontointi. Lisäksi laaditaan hyvin karkea hinta-arvio remontille ja arvioidaan takaisinmaksuaika.
Suunnittelutoimiston mukaan tämä karkea korjaussuunnitelma maksaisi arviolta muutamia tuhansia euroja.
Arvio tuotaisiin kunnanhallituksen käsittelyyn ja näiden tietojen pohjalta kunnanhallitus voisi tehdä päätöksiä siitä, lähdetäänkö suunnitelmaa viemää eteenpäin tarkemmalla suunnittelulla vai mietitäänkö
kiinteistölle muita vaihtoehtoja. Jos suunnittelua päätetään tällöin
jatkaa, tulee miettiä myös aikataulutusta ja rahoitusta remontille.
Valmistelija: Kehittämispäällikkö Oiva Jansson, puh.044-7159 311.
Va.Kunnanjohtaja:
Päätetään teettää karkea korjaussuunnitelma ko. kiinteistölle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 254
§ 22

2/2019

12

13.11.2017
04.02.2019

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan
ehdotuksen.
KHALL § 22

Ristijärven kunnan tekninen toimi on teettänyt keskuskoulun vuokratalosta (Aholantie 30) karkean korjaussuunnitelman. Suunnitelman
tavoitteena on jakaa isot asunnot kahdeksi asunnoksi, 2h+k 46,5 m2
ja 2h+kk 36 m2. Lisäksi poistetaan pintalattiat sekä purutäytteet ja
betonirakenteet puhdistetaan/käsitellään hajuhaittojen poistamiseksi. Kellarikerros tarkastetaan kosteusvaurioepäilyjen vuoksi ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet niiden poistamiseksi/torjumiseksi.
Ilmanvaihtoon tehdään tarvittavat muutokset ja ikkunat korjataan tai
uusitaan.
Karkea korjaussuunnitelma tehtiin vuoden 2018 aikana Suunnittelutoimisto Määtän toimesta ja kustannus oli 1478,13 euroa (alv 24 %).
Peruskorjaushanke on hyväksytty Ristijärven kunnan investointiohjelmaan vuodelle 2019 ja se jatkunee osin myös seuraavalle vuodelle.
Kohteen rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu on nyt kilpailutettu. Tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle toimistolle ja määräaikaan mennessä
saatiin yksi tarjous. Tarjouksen jätti Suunnittelutoimisto Määttä Kajaanista.
LVI ja sähkösuunnitelmat kilpailutetaan heti kun rakenne- ja arkkitehtikuvat ovat valmiit. Valintojen jälkeen lähetetään urakkatarjouspyynnöt ja tarjoukset tuodaan kunnanhallitukseen, joka valitsee urakoitsijat.
Kunnanjohtaja:
Keskuskoulun vuokratalon rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun tekijäksi valitaan Sunnittelutoimisto Määttä Kajaanista hintaan 22 196,00 €
(alv 24 %) lisättynä optio urakkatarjouspyynnöistä 1488,00 € (alv 24
%).
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvästä paikallisesta järjestelyvaraerästä
päättäminen
KHALL § 23

Kunnallisen alan virka- ja työehtosopimuksiin 2018 - 2019 sisältyy
paikallisesti jaettava järjestelyvaraerä.
Erä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen jälkeenjääneisyyden
ja/tai tehtävän vaativuuden muutoksista johtuviin palkkojen tarkistuksiin. Erä voidaan käyttää myös henkilökohtaisiin lisiin, joita tulee olla
käytössä KVTEs:in piirissä olevien osalta 1,3 % tehtäväkohtaisesta
palkoista laskettuna ja TS:n piirissä olevilla 0,3 %.
Erän jakamisesta on käyty ammattijärjestöjen kanssa neuvottelut
28.1.2019. Neuvottelussa hyväksyttiin yksimielisesti erän jakamisen
periaatteet eri sopimusaloilla. Erää käytetään sekä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen että henkilökohtaisiin lisiin. Työnantajan päätettäväksi sovittiin jätettäväksi viranhaltija ja työntekijäkohtainen kohdentaminen.
Erät maksetaan takautuvasti tammikuusta 2019 lukien viimeistään
huhtikuun palkanmaksun yhteydessä.
Hallintosäännön 24 § 56 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja sen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta sekä Kunnallisen pääsopimuksen ja
virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallistason neuvottelujen
käymisestä.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään päätökset tehtäväkohtaiseen palkkaa tulevan järjestelyvaraerän ja henkilökohtaisen lisän kohdentamisen henkilöille.
Lisäksi kunnanhallitus päättää täydentää 11.9.2017 § 196 tekemäänsä toimivallan delegointipäätöstä siten, että kunnanjohtajalle
delegoidaan oikeus tehdä 24 § 56 kohdan virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanon osalta päätökset virka- ja työehtosopimuksiin
sisältyvät paikallista järjestelyvaraerää koskevat päätökset.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven 4h-yhdistyksen avustushakemukset vuodelle 2019
KHALL § 24

Ristijärven 4h-yhdistys hakee kunnalta seuraavia avustuksia vuodelle 2019:
- Matkahuollon toiminnan ylläpitäminen 320,00 euroa / kk
- 4H-toiminnan järjestämiseen 13 200,00 euroa.
Yhteensä haettavat avustukset ovat 17 040,00 euroa vuodessa.
Hyrynsalmella toimintaa rahoitetaan Hyrynsalmen kunnalta tulevalla
avustuksella sekä Hyrynsalmen kunnan kanssa olevalla ostopalvelusopimuksella ja valtion rahoituksella. Hyrynsalmella on ostopalveluissa oma työntekijä. Ristijärven kunnalta tulevaa rahoitusta ei käytetä Hyrynsalmen toimintoihin.
Ristijärven 4H-yhdistys järjestää kerho-, kurssi-, kilpailu-, leiri- ja retkitoimintaa sekä valvoo nuorisotiloja. Toimivia kerhoja on viisi kappaletta ja koulun kanssa yhteistyössä toteutettuja kolme kappaletta.
Yhdistys työllistää nuoria vuosittain mm. siivouksiin ohjaustehtäviin,
viheralueiden hoitoon kunnalle, yksityisille henkilöille, yrityksiin sekä
taloyhtiöihin. Työllistettyjä nuoria on noin 10 eri pituisissa työsuhteissa. 4H-yhdistyksen tiloissa toimii kirpputori ja kierrätyspiste matkahuollon toimipisteen lisäksi. Tiloissa harjoitetaan myös
pienimuotoista työpajatoimintaa.
Yhdistyksen palveluksessa on vakituisesti palkattu toiminnanjohtaja.
4H-tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mm. Paltamon kunnan
työllisyyspalveluiden työllistämiseen liittyvissä asioissa. Yhdistys toimii yhtenä sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan
työpisteenä, palkkatuella työllistäjänä sekä tarjoaa työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja. Vuoden 2018 aikana yhdistyksessä oli eri toimenpiteiden kautta työllistettyjä 17 henkilöä.
Hakemukseen on liitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2019 sekä vuoden 2017 toimintakertomus.
Hakemuksenliitemateriaaliin voi tutustua kokouksessa.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää Ristijärven 4H-yhdistykselle avustukset seuraavasti:
- toiminta-avustus 4H-toimintaan 13 200,00 euroa
- matkahuollon asiamiespisteen toimintaan 320,00 €/kk.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 25

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Kainuun Sote ky:n yhtymähallitus.
Päätös tiedoksi merkitsemisestä Ristijärven kunnan tukipalveluita
koskevan sopimuksen irtisanomisesta talous- ja henkilöstöhallinnon
osalta.
2) Opetus- ja kulttuuriministeriö. Päätös valtionosuudesta.
3) Paltamon kunta. Kunnanhallituksen päätös
aluearkkitehtitoiminnan sopimuksen hyväksymisestä (Paltamon
kunta, Ristijärven kunta, Hyrynsalmen kunta).
4) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kainuun joukkoliikenteen
yhteishankintojen toteuma vuodelta 2018. Ristijärven osuus
12 156,28 € (3,34 %).
5) Valtionkonttori. Veteraaniasioiden kuntakirje.
6) Elävä Kainuu Leader ry. ROJEKTI-rahoituksen jatkaminen v.
2019. Kunnanjohtajan päätöksellä Ristijärvi hyväksyy jatkamisen v.
2018 käyttämättä jääneellä hankkeelle osoitetulla määrärahalla.
7) Kainuun liitto. Nimeämispyyntö 25.1.2019 Kainuun maakunnan
valmiusfoorumin jäseneksi. (esitellään kokouksessa)
8) 4H-yhdistys. VÄKKEÄ -Välityömarkkinoiden kehittämishanke.
Kumppanuussopimuksen tekeminen Paltamon työllisyyspalvelujen
kanssa. Ei edellytä kuntarahoitusta. Ristijärveltä puoltaa sopimuksen
tekemistä.
9) Muistio järjestelyvaraeräneuvottelusta 28.1.2019.
10) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 19, 20, 21, 22, 23, 24

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 15, 16, 17, 18, 25
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 8.2.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty _____._____.________
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Pöytäkirjan tarkastajat:
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