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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 - 18:08
17:00 - 18:08
17:00 - 18:08
17:00 - 18:08
17:00 - 18:08
17:00 - 18:08
17:00 - 18:08

Keränen Hanna-Leena

17:00 - 18:08 Valtuuston II varapj
17:00 - 18:08 Valtuuston I varapj
18:00 - 18:08 Valtuuston
puh.joht.
17:00 - 18:08 Kunnanjohtaja
17:00 - 18:08 Pöytäkirjanpitäjä

Klemetti Arto
Tolonen Ritva
Seppänen Petteri
Härkönen Terttu

Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varapuh.joht.

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja
35-39 §, 41-45 §

Tarja Tolonen
Puheenjohtaja
§ 40

Terttu Härkönen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
35 - 45
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Torstaina 21.3.2019
Hannu Hälinen

Tapio Pikkarainen
35-39 §, 41 - 45 §

Helka Tolonen
40 §

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Perjantaina 22.3.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi
Lea Lukkari, palvelusihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

2

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 35

4/2019

3

18.03.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 35

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 § 36

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 21.3.2019. Pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 22.3.2019.
Päätös:
Valittiin Hannu Hälinen ja Tapio Pikkarainen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 37

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
Kunnanjohtaja
- Saukkovaaran motelli- ja ravintolarakennuksen asbestipurkutöiden
suorittaja
Hallintopäällikkö
- vauvaraha
- työkokemuslisä
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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Kunnantalon pitäminen suljettuna vuoden 2019 eräillä arkipyhäviikoilla ja kesäaikana
KHALL § 38

Vuoden 2019 aikana on eräitä sellaisia arkipyhäviikkoja, jossa viikonlopun ja arkipyhän väliin jää yksi tai kaksi työpäivää, joiden ajaksi
voidaan harkita kunnantalon kiinnipitämistä siten, että välttämättömät toiminnot hoidetaan päivystysluontoisesti.
Kesälomien keskittämiseksi kunnantalo on perinteisesti pidetty suljettuna 2 - 3 viikkoa heinäkuun aikana, jolloin kesälomia on pyritty pitämään mahdollisimman keskitetysti. Tietyt toiminnot, kuten esim.
laskujen käsittely tulisi mahdollisimman kattavasti hoitaa myös kiinniolon aikana. Kunkin tehtäväalueen tulisi järjestää asia omalta osaltaan niin, että laskujen maksun viivästysseuraamuksilta vätyttäisiin.
Poikkeuksena maataloustoimisto, joka on normaalisti avoinna myös
kiinniolojen aikana.
Viikolla 18 vapunpäivä (1.5.) on keskiviikkona, viikolla 22 on helatorstai 30.5. ja viikoilla 52 ja 1/2020 on Joulun ja Uudenvuoden arkipyhät.
Kesäloma-aikana kunnantalo oli kesällä 2018 suljettuna kolme viikkoa.
Lisätiedot: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää kunnantalon kiinnipitämisestä seuraavasti:
Kunnantalo pidetään suljettuna Vapun päivän jälkeiset päivät 2. 3.5., 31.5. ja 23. - 31.12.2019. Joulu- ja Uudenvuoden viikoilla kiinniolo sisältää neljä työpäivää.
Kesällä kunnantalo on suljettuna neljä viikkoa ajalla 1. - 28.7.2019.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ateriatuotannon asiakashinnat vuonna 2019
KHALL § 39

Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle myytävien
aterioiden hinnat on tarkistettu vuosittain 1.5. lukien. Ristijärven
kunta toimittaa Sote -kuntayhtymälle ateriat terveysaseman hoivaosastolle, kotipalveluasiakkaille ja Unikossa pidettävälle kerholle.
Samalla aikataulua noudattaen on tarkistettu myös Ristijärven vanhaintukisäätiölle myytävien aterioiden hinnat.
Hintojen tarkistaminen perustuu elintarvikkeiden ja kuljetuskustannusten hintojen 3 %:n nousuun sekä sopimuskorotusten johdosta
kohonneisiin henkilöstökustannuksiin. Päiväkodin aamu- ja välipalojen koostumusta on muutettu kolme kertaa vuoden 2018 hintojen
vahvistamisen jälkeen hinnoittelua muuttamatta. Nyt hyväksyttäväksi
esitetyssä hinnassa on huomioitu kaikki tuotteet.
Koululounaan lisäkesalaatti tarjoillaan komponentteina ja salaattipöydässä on myös aikaisempaa kalliimpia tuotteita, kuten raejuustoa, säilykkeitä ja hedelmiä. Hedelmiä on lisätty myös ruokalistalle
lähinnä keittoaterioiden yhteyteen. Koulussa tarjottava välipala (IIPPA-kerho) on samansisältöinen päiväkodin välipalan kanssa.
Liite 1

hinnat v. 2019

Kunnan ja Kainuun sote ky:n välisen sopimuksen sekä kunnan ja
Ristijärven vanhaintukisäätiön välisen sopimuksen mukaan alkuvuodesta vuoden 2019 hinnoilla suoritettu laskutus voidaan tarkistaa uusia hintoja vastaavaksi (jälkilaskutus).
Muille yksittäisille asiakkaille uudet hinnat tulevat voimaan 1.5.2019
lukien.
Lisätiedot: palvelupäällikkö Seija Forsström, 044 7159388
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä 1 esitetyt hinnat vuodelle 2019.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven kunnan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän välisen terveyskeskuksen vuokrasopimuksen irtisanominen
KHALL § 40

Ristijärven kunta on tehnyt yhteistyösopimuksen Ristijärven kunnan
ja Attendo Oy:n välillä, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa
20.12.2017. Sopimuksen mukaan kunta on myynyt nykyisen terveyskeskuskiinteistön Attendolle. Attendon rakentaman uuden hoivatalon aloittaessa toimintansa, siirtyvät palvelut terveyskeskuskiinteistöstä uuteen hoivataloon. Attendo purkaa vanhan terveyskeskusrakennuksen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
yhtymähallitus on 13.6.2018 § 142 mukaisesti hyväksynyt kokouksessaan uusien hoivatilojen vuokraamisen kunnalta uudessa hoivatalossa.
Ristijärven kunta on vuokrannut terveyskeskuskiinteistön Kainuun
sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 18.4.2013 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella nro 6.1/13. Vuokrasopimuksessa on sovittu
irtisanomisajaksi 6 kk.
Lisätietoja: kunnanjohtaja p. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta sanoo kyseisen vuokrasopimuksen irti päättymään
sinä päivänä kuin uusi hoitotalo on otettu käyttöön (arvio valmistumisajankohdasta on 1.1.2020).
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Paavo Oikarinen ja Tapio Pikkarainen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
Puheenjohtajana toimi Tarja Tolonen ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tapio Pikkaraisen tilalle Helka Tolonen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 41

4/2019

9

18.03.2019

Toiminta-avustus Osuuskunta Seniorisillalle
KHALL § 41

Osuuskunta Seniorisilta hakee 8 000 euron toiminta-avustusta vuoden 2019 toimintaan menojen kattamiseksi.
Hakemusta perusteluiksi esitetään seuraavia asioita:
- Allasosaston kävijämäärät vähenivät vuoden 2018 aikana suurelta
osin mittavan allastekniikan remontin vuoksi.
- Osuuskunnan majoituspalvelutoiminta on vähentynyt niin ikään
vuoden 2018 aikana kiinteistökaupan seurauksena tapahtuneen
vuorattavien asuntojen vähenemisen myötä. Tällä hetkellä vuokraustoimintaa on kahdessa osuuskunnan omistamassa huoneistossa.
Osuuskunta on toimittanut kunnalle vuoden 2018 tilinpäätöstiedot
(tase ja tuloslaskelma).
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää Osuuskunta Seniorisillalle 8 000 euron toiminta-avustuksen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtaja ehdotuksen.
Helka Tolonen, Leila Karppinen ja Tarja Tolonen poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maaseututoimen kehittämismäärärahan käyttöperusteet
KHALL § 42

Maaseututoimen talousarvion käyttösuunnitelmassa on varattu
7 500 euron määräraha maaseutuelinkeinojen kehittämistä varten.
Hallintosäännön 5. luvun 24 pykälän 54 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen myönnettävien
avustusten perusteista.
Lomituspäällikkö esittää vuoden 2019 määrärahan käytön perusteiksi seuraavaa:
1. Maaseutuyritysten talous- ja kehittämissuunnittelua, mm. liiketoimintasuunnitelmia tuetaan 40 %:lla, kuitenkin enintään 360
€/yritys.
2. Viljelysuunnitelmia tuetaan 40 %:lla, kuitenkin enintään 250 €/tila.
3. Maksullista lomittaja-apua tuetaan 40 %:lla tuntimaksusta maatalouslomittajien työllistymisen turvaamiseksi tasaisesti ympäri
vuoden. Tuettuun lomittaja-apuun voi sisältyä enintään neljä pyhäpäivää tilaa kohti.Maksullista lomittaja-apua ei tueta, mikäli
yrittäjällä on samanaikaisesti oikeus sijaisapuun.
4. Koulutuksen/tukineuvonnan järjestämiseen enintään 1 000 euroa.
Lisätiedot: lomituspäällikkö Merja Kemppainen, puh. 077-7159360.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostusosassa esitetyt kehittämismäärärahan käytön perusteet vuodelle 2019.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

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 (varajäsen Toni Karppinen)
ja Helmi Räisänen (varajäsen Eetu Oikarinen).
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Jäsen Helka Tolonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.05.
____________

KHALL § 43

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä toinen ei ole enää kirjoilla
Ristijärvellä, joten tältä osin nimeämispäätös tulee muuttaa.
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon Helmi Räisäsen (varajäsen Eetu Oikarinen) ja Elina Korpelan (varajäsen Toni Karppinen).
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitykset 6.12.2019 annettavista kunniamerkeistä
KHALL § 44

Suomen Valkoisen Ruusun (SVR) ja Suomen Leijonan (SL) ritarikuntien suurmestarina Tasavallan Presidentti antaa vuosittain itsenäisyyspäivänä 6.12. kunniamerkkejä kotimaisille siviilihenkilöille.
Kunniamerkit annetaan ritarikuntien hallituksen tekemien esitysten
pohjalta.
Aluehallintovirasto tekee ehdotuksia itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä valtiovarainministeriölle, sisäministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle sekä
opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeriöillä on esityksiä varten eri
luokkia koskevat kiintiöt. Kunnanhallituksia pyydetään kokoamaan
virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiehdotukset hallinnonaloittain ryhmiteltynä.
Tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää toimittamaan kunniamerkkiehdotukset allekirjoitettuna kaksipuoleisesti tulostettuna paperilomakkeina viimeistään 30.4.2019 mennessä.
Ehdotuksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin, jotka
tulee perustella hyvin. Virka- ja palvelusvuosien pituus tai henkilön
virka- ja muu asema eivät sinänsä voi olla kunniamerkin antamisen
perusteena. Kunniamerkkien antamisen edellytyksenä ovat merkittävät ansiot ehdotettavan omalla ammattialalla tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Lisäedellytyksenä on ehdotettavan hyvämaineisuus ja halu ottaa vastaan kunniamerkki.
Ehdotukset on pyrittävä tekemään asianomaisen ollessa virassa tai
toimessa ennen eläkkeelle siirtymistä. Perustelujen tulee mahtua lomakkeelle. Ehdotukseen ei liitetä nimikirjanotteita.
Ehdotuksessa on mainittava aikaisemmin myönnetyt kunniamerkit ja
arvonimet sekä mahdollinen sotilasarvo. Edellisen kunniamerkin tai
arvonimen antamisesta on täytynyt kulua vähintään seitsemän vuotta. ja arvonimestä vähintään viisi vuotta. Toisen kunniamerkin perusteluissa tulee korostaa edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä
ansioita. Toisen kunniamerkin saaminen edellyttää ehdokkaan virka-aseman, toimenkuvat tai työtehtävän muuttumista vaativammaksi
ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissä.
Ehdotukset tehdään Ritarikuntien vahvistamalle lomakkeelle ilman
liitteitä. Lomake sekä päivitetyt ohjeet kunniamerkkiehdotusten tekemiseen: http://www.ritarikunnat.fi/.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044-7159309

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
- päättää, tekeekö se esitykset itsenäisyyspäivänä 6.12.2019 annettavista kunniamerkeistä
- nimeää tarvittaessa työryhmän, joka tekee esitykset henkilöstä tai
henkilöistä, jolle/joille merkkiä esitetään myönnettäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti työryhmän valmistelemaan esityksiä 6.12.2019 annettavista kunniamerkeistä. Työryhmään nimettiin valtuuston puheenjohtaja Ritva Tolonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Paavo Oikarinen ja kunnanjohtaja Petteri Seppänen.
Työryhmä tekee esitykset henkilöstä tai henkiöistä, jolle/joille kunta
esittää merkkiä annettavaksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 45

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Työllisyysrahasto. Päätös työttömyysvakuutusmaksusta vuodelle
2018 (lopullinen toteuma).
2) Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. Vetoomus eläkeläisjärjestöjen toiminnan tukemiseksi.
3) Innofactor Oyj. Ilmoitus hinnankorotuksista 1.5.2019 lukien. Hintoja korotetaan 1,2 %.
4) FIM Varainhoito Oy. Ilmoitus FIM Varainhoito Oy:n hallinnoimien
sijoitusrahastojen säilytysyhteisön vaihtumisesta.
5) ELITE Alfred Berg. Varainhoidon yhteenveto helmikuulta 2019.
Päätös:
Merkittiin ilmoitusasiat kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi ja kunnanjohtajan esittämä katsaus ajankohtaisiin asioihin.
Valtuuston puheenjohtaja Ritva Tolonen saapui kokoukseen tämän
asian käsittely aikana klo 18.00.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 38, 39, 40, 41, 42, 44

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: 35, 36, 37, 43, 45
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 22.3.2019 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
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