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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 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
17:05 - 18:00
17:00 - 18:00

Keränen Hanna-Leena
Klemetti Arto

17:07 - 18:00 Valtuuston II varpj
17:04 - 18:00 Valtuuston I
varapj
17:00 - 18:00 Valtuuston
puh.joht.
17:00 - 18:00 Kunnanjohtaja
17:00 - 18:00 Pöytäkirjanpitäjä

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
26 - 34
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Torstaina 28.2.2019
Tapio Pikkarainen

Tarja Tolonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Perjantaina 1.3.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi ja kunnantalolla
Lea Lukkari
palvelusihteeri
Muutoksenhakuohje
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 26

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 laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 27

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 28.2.2019. Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 1.2.2019.
Päätös:
Valittiin Tapio Pikkarainen ja Tarja Tolonen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 28

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
Kunnanjohtaja/hankintapäätökset
6.02.2019 Tuulivoimaselvityksen tekeminen
Sähköisen kokoushallintaohjelman hankkiminen
11.2.2019 Cloudia -sähköisen kilpailutusjärjestelmän hankinta
Lomituspäällikkö/vahingonkorvaushakemukset
8.02.2019 Maatalouslomittajan aiheuttama vahinko
Tekninen päällikkö
19.2.2019 Pajuniementien rakentamisurakoinnin valvontatehtävä
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaa edellä mainittuihin päätöksiin,
vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvien investointien toteuttamisohjelma
KHALL § 29

Kunnanhallituksen 14.1.2019 hyväksymän talousarvion
täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnanhallitus hyväksyy investointiohjelman toteuttamissuunnitelman ja se annetaan tiedoksi
valtuustolle. Investointien määrärahan sitovuustaso on
hankeryhmäkohtainen.
Liite 1

Toteuttamisohjelma

Lisätiedot: tekninen päällikkö Ahti Mikkonen, puh. 044 7159744
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä nro 1 esitetyn investointien
toteuttamisohjelman ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Valtuuston I varapuheenjohtaja Arto Klemetti saapui kokoukseen
tämän asian käsittelyn aikana klo 17.04.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jäsenten nimittäminen maakunnalliseen nuorisovaltuustoon vuodelle 2019
KHALL § 30

Ristijärven kunnanhallitus on nimittänyt jäsenet ja varajäsenet Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuustoon kokouksessaan
13.11.2017 (varsinaiset jäsenet:) ja 8.1.2018 (varajäsenet) toimikaudelle 2018 - 2019. Nimitetyt: Sanni Karjalainen (Toni Karppinen) ja
Helmi Räisänen (Eetu Oikarinen).
Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsenissä ja varajäsenissä on tapahtunut henkilövaihdoksia ja osa jäsenistä on lopettanut
valtuustossa vuonna 2018 kesken toimikauden.
Kainuun liitto pyytää jokaista Kainuun kuntaa sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa ja Kainuun ammattiopiston oppilaskuntaa nimeämään kunnastaan/oppilaitoksestaan kaksi nuorta maakunnalliseen nuorisovaltuustoon jäseniksi ja heille varajäsenet vuodelle 2019.
Kainuun liitto osoittaa maakunnalliselle nuorisovaltuustolle toimintamäärärahan sekä osallistuu nuorisovaltuustoon nimettyjen henkilöiden matkakorvausten korvaamiseen valtuustotyöskentelyn osalta.
Kainuun liitto toivoo, että kuntien nuoriso-/vapaa-aikatyöstä vastaavat henkilöt voisivat käyttää työpanostaan myös maakunnallisen
nuorisovaltuuston työskentelyedellytyksiin ja että koulutoimi suhtautuisi positiivisesti nuorisovaltuutettujen toimintamahdollisuuksiin.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044 7159309
Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Elisa Pääkkönen, puh. 044 7159310
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunnan jäseninä ja varajäseninä jatkavat v. 2019 Sanni Karjalainen (varajäsenToni Karppinen)
ja Helmi Räisänen (varajäsen Eetu Oikarinen).
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohatajan ehdotuksen.
Jäsen Helka Tolonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 17.05.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2018 aikana tehdyt valtuustoaloitteet
KHALL § 31

Hallintosäännön 14 luvun 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.
Vuoden 2018 aikana on jätetty yksi valtuustoaloite. Valtuutettu Mikko Suutari jätti valtuustokon kokouksessa 14.3.2019 aloitteen koskien kunnan kiinteistölle tehtävää katsastusohjelmaa, jossa määräitellään yleiset ja erityiset riskirakenteet kiinteistöissä ja laaditaan niiden perusteella päivitettävät seurantaohjeet.
Aloite kokonaisuudessaan liitteellä.
Liite 2

Valtuustoaloite

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että aloitteen mukaiset toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu varaamalla vuoden 2019 talousarvioon määräraha kuntokartoituksen tekemiseen Keskuskoulun kiinteistöön.
Asia saatetaan valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2018 aikana jätetyt kuntalaisaloitteet
KHALL § 32

Kuntalain 23 §.n mukaan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa
koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjillä on oikeus tehdä
aloitteita kyseisen kunnan palvelua koskevassa asiassa.
Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta
suoritetut toimenpiteet.
Vuoden 2018 aikana jätetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut
toimenpiteet esitetty liitteellä. Valtuuston toimivaltaan kuuluvissa
asioissa ei ole tehty aloitteita.
Liite 3

Aloitteet ja toimenpiteet

Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa
tehdyt aloiteeet on käsitelty.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Valtuuston II varapuheenjohtaja Hanna-Leena Keränen saapui
kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 17.07.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun moottorikelkkareittien korjaaminen, rakentaminen ja virallistaminen -hanke
2017-2020
KHALL § 217

Kainuun alueella on valmisteltu hanketta moottorikelkkareitistön parantamiseksi. Menossa on esiselvitysvaihe ja tarkoitus on jättää hankehakemus vielä kuluvan syksyn aikana. Kaikkien Kainuun kuntien
ja kaupunkien (myös Vaala mukana) yhteistyönä tehdään Kainuusta
haluttu alue moottorikelkkailijoille ja kesäretkeilyn harrastajille. Hankkeessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös ympärivuotinen retkeilykäyttö. Osa reiteistä soveltuu mönkijäkäyttöön, maastopyöräilyyn ja muuhun retkiliikuntaan.
Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia reittilinjauksia mahdollisimman paljon, mutta varsinkin vesistöosuuksia pyritään välttämään. Reittien turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota, kartta-aineisto pyritään saamaan myös sähköiseen muotoon paperisen
kartan lisäksi ja luvan maksu kännykkämaksu- sovelluksena (päiväja viikkoluvat). Reittisuunnittelussa huomioidaan Kainuun yritystoiminta (majoitus, tankkaus, kauppa, safariyrittäjät).
Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Metsähallituksen kanssa,
koska usean kunnan alueella merkittävä osa reiteistä kulkee metsähallituksen alueella. Erityisesti Metsähallituksen Mokema -hankkeen
(Moottorikelkkailu osana kestävää luontomatkailua) kanssa pyritään
välttymään päällekkäisiltä toimilta. Myös Kainuun liitto on mukana
hankkeessa.
Reittien virallistamisella vähennetään moottorikelkkailusta aiheutuvia
haittoja. Virallistamisen myötä reittien taso nousee, jolloin ajaminen
keskittyy entistä paremmin juuri siihen tarkoitukseen perustetuille
reiteille. Reittien valvonta on helpompaa virallisilla ja tarkoituksenmukaisesti merkityillä ja opastetuilla reiteillä.
Hankkeessa ovat mukana kaikki Kainuun kunnat mukaan lukien
Vaala. Esiselvityksen kustannukset ovat noin 10 000 euroa, joista
Kajaani ja Sotkamo maksavat 2/3 ja muut 1/3.
Hankkeen lopulliset kustannukset selviävät kuntakohtaisten laskelmien jälkeen. Reitti- ja uratyöt tehdään kuntakohtaisina osuuksina,
jolloin myös kustannukset jakautuvat eri kuntiin ja kaupunkeihin eri
suuruisina maksuosuuksina. Maastotöissä hyödynnetään paikkakunnalla olevaa työvoimaa ja kalustoa.
Ristijärven alueella kelkkareittiä on noin 85 km. Kunnostuksen yhteydessä reittiä raivataan, tehdään ojakansia, pieniä siltoja, ojarumpuja sekä opasteita. Lisäksi reitti vaatii osin myös kaivinkonetyötä.
Arvioidut kustannukset Ristijärven osalta ovat noin 70 000 euroa,
josta omavastuu 75 %:n avustuksella 17 500 euroa jakautuen kol-

Pöytäkirjan tarkastajat:
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melle vuodelle. Lisäksi mahdolliset reittitoimituskulut ja maanomistajakorvaukset.
Rahoitusta hankkeeseen haetaan maaseuturahaston kautta ja hankkeen hallinnoijana toimii Sotkamon kunta.
Valmistelija:

kehittämispäällikkö Oiva Jansson,
puh. 044- 7159 311

Va. kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta lähtee hankkeeseen mukaan.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Mikko Suutari poistui esteellisenä (toimeksiantosuhde) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
___________

KHALL § 226

Hankkeen edustaja on kutsuttu kokoukseen selostamaan asiaa.
Va. kunnanjohaja:
Ristijärven kunta osallistuu hankkeeseen.
Päätös:
Kokousta jatkettiin klo 17.40.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti va. kunnanjohtajan
ehdotuksen.
Mikko Suutari poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
___________

KHALL § 33

Kamore - Kainuun moottorikelkkareitti -hankkeen rahoitushakemus
jätetään Maaseuturahastoon helmikuun 2019 loppuun mennessä.
Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan 2020 loppuun mennessä.
Ohjausryhmä on pakollinen toimielin kaikissa hankkeissa. Hankkeen
ohjausryhmään valitaan edustaja kustakin Kainuun kunnasta ja

Pöytäkirjan tarkastajat:
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kaupungista sekä Kainuun Liitosta ja Metsähallituksesta.
Edustajana hankkeen ohjausryhmässä toimiva henkilö voi olla joko
hankkeessa toiminut henkilö tai muu kunnan edustaja.
Lisätiedot

Oiva Jansson, puh. 044-7159 311

Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunnan edustajaksi Kamore - Kainuun moottorikelkkareitti -hankkeessa valitaan Oiva Jansson.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Imoitusasiat
KHALL § 34

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Kainuun Etu Oy. Väliaikaisrahoituksen v. 2018 erät 1 ja 2.
Erät yhteensä 3 420,00 €. Vuoden 2017 maksetun rahoituksen 1.
erä on Kainuun Etu Oy:n ilmoituksen mukaan laitettu maksuun.
2) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
- Hankintapäätös 31.1.2019 reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista.
- Joukkoliikenteen valtionavustukset vuonna 2019
3) Kainuun Sote ky. Yhtymävaltuuston päätös 23.1.2019. Talouden
seurantaraportti ajalta 1.1. - 30.11.2018.
4) Opetushallitus. Kunta-agentit ja LAPE-akatemiat vuonna 2019
5) Kainuun prikaati / Esikunta
- Päätös kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien
sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kainuun alueella prikaatin taisteluharjoituksessa
- Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuu aluetoimiston kutsunnat 2019
6) Metsäkeskus. Metsänkäyttöilmoitus koskien kiinteistöä Kemilä
7) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkitään ilmoitusasioiden lisäksi kunnanhallitukselle tietoonsaatetuksi, että kunnanjohtajan kanssa on käyty johtajasopimuksen
mukainen kehityskeskustelu.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 30, 32, 33

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.
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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: 26, 27, 28, 29, 31, 34
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 1.3.2019 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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