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varapuh.joht.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 46

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. 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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 47

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 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan torstaina 11.4.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 12.4.2019.
Päätös:
Valittiin Helka Tolonen ja Tarja Tolonen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 48

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Kunnanjohtajan päätös 1.1.2019 maksettavista järjestelyvaraeristä.
2) Kunnanjohtajan päätös koskien Pajuniementien kiviainestoimituksia ja päällysrakennetöitä.
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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Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen, Pajatien ympäristö
Kaavoitus- ja maankäyttötmk § 3
Osmo ja Sinikka Härkönen ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
29.4.2013 päivätyn kuntalaisaloitteen asemakaavan muutoksesta
heidän tonttinsa kohdalla Pajatiellä. Tie kulkee heidän tonttinsa läpi
jakaen tontin kahteen osaan.
Alkuperäisessä aloitteessa on esitetty, että Pajatie lakkautettaisiin
Pajatie 42/40 kiinteistöjen rajalta alkaen Aholantielle saakka. Asemakaavaa ei ole muutettu, mutta uudessa yleiskaavassa tien linjausta on muutettu.
Keskustellaan aloitteen pohjalta vaihtoehdoista asian eteenpäin viemiseksi. Samalla toimikunta keskustelee mahdollisista muista yleiskaavan tuomista muutostarpeista.
Liite 1

kartta

Puheenjohtajan ehdotus:
Toimikunta toteaa karttaliiteen mukaisella alueella, Pajatie 42, olevan tarvetta tarkistaa asemakaavaa. Samalla asemakaavamuutoksella voidaan ratkaista Härkösten esittämä kunnallisaloite.
Päätös:
Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että ko. alueen asemakaavaa lähdetään muuttamaan siten
että Pajatien kohdalla Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan 2035 mukaista uutta tietä ei rakenneta, vaan tie katkaistaan ja lakkautetaan
Pajatie 42/40 kiinteistöjen rajalta Aholantielle saakka. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan myös muut oheisen toimikunnan liitteen 1 mukaiset muutostarpeet.
____________
KHALL § 50

Liite 0.1
Liite1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavamuutosalueen kartta

Ristijärven kunnanhallitus saattaa vireille kirkonkylän asemakaavan
muutoksen kortteleissa 36–38 ja niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla.
Asemakaavan laatii Ristijärven kunta ja kaavan laatijana toimii aluearkkitehti. Mahdollisesti tarvittavat luonto- tai muut selvitykset hankitaan konsulteilta.
Asemakaavan muutos on lähtenyt käyntiin maanomistajan aloitteesPöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kaavoitus- ja maankäyttötmk
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§3
§ 50
§ 49

5/2019

7

05.02.2018
12.03.2018
08.04.2019

ta ja maankäyttö ja rakennuslain 59 §:n mukaisesti kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Maanomistajien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.
Jos maanomistajalle ei tule kaavamuutoksesta hyötyä, ei tule kustannuksiakaan. Myös kunta omistaa muutosalueella maata, joten
kunta maksaa osuutensa kustannuksista.
Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos. Suunnitelmaa
päivitetään prosessin aikana tarpeen mukaan.
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunnanhallitus saattaa vireille kirkonkylän asemakaavan
muutoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Osallisia tiedotetaan kaavoituksen
käynnistymisestä ja maanomistajien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Kokouksessa jaettiin pöytäkirjan liitteeksi tuleva tarkennettu
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
____________
KHALL § 49

Liite 1

Kaavaluonnos 2.4.2019

Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutosluonnosta on valmisteltu. Liitteenä kaavaluonnos. Kokouksessa esitellään kaavaselostus,
jonka liitteenä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota päivitetään aikataulun ja suunnittelualueen osalta.
Asemakaavan muutoksella muutetaan liikennnejärjestelyjä niin, että
Pajatie poistetaan käytöstä Pajatie 42:n ja Aholantien väliltä. Pajatien päätteeksi tulee kääntöpaikka. Verkkotie ja venevalkama-alue
poistetaan lämpökeskuksesta itään.
Käyttötarkoituksia muutetaan mm. parhaillaan rakenteilla olevan palvelukeskuksen rakennuspaikalla, kaavan mukainen torialue muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi ja osa huoltoaseman
korttelialueesta muutetaan asuinrakennuspaikaksi nykyisen käytön
mukaisesti. Uusi pientalon rakennuspaikka esitetään kortteliin 38.
Lämpökeskukselle osoitetaan kaavassa alue. Lämpökeskuksen eteläpuolelle osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Uusi rakenuspaikka sijoittuu lähelle asuinalueita, jolloin tuleva toiminta ei saa aiheúttaa
kohtuutonta haittaa asumiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistelija: aluearkkitehti 044 7104 630
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kirkonkylän asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston ja asettaa sen nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot.
Päätös:
Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen selosti kaavaluonnosta
kokouksessa klo 17.15 - 17.40.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
KHALL § 50

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kunnan,
jonka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös (114 §).
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä
varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Ristijärven kunnan vuoden 2018 tilinpäätös on 547 360 euroa alijäämäinen. Vuosikate oli -55,5 tuhatta euroa ja -43,08 euroa/asukas.
Oman toiminnan toimintakate (tuotot ja kulut, joihin kunta voi omalla
toiminnalla vaikuttaa) oli 2,7 milj. euroa. Muutos talousarvioon +
lisätalousarvioon oli -15 %.
Talouden toteuma (ulkoiset): toteuma-% lisämäärärahat sisältävästä
talousarviosta
toteuma
1000 €

-

Pöytäkirjan tarkastajat:

- Käyttötalouden tuotot
- Käyttötalouden menot
- Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot
Tulos

3 945,6
-14 567,9
-10 622,3
4 816,0
5 777,2
-26,3
-55,5
-566,0
-621,5

toteuma
tas:ta, %

106,7
101,0
99,1
99,1
100,0
105,0
49,8
126,1
110,9

muutos
v. 2017, %

4,1
2,0
1,2
-5,2
-5,0
-87,3
-112,0
-4,4
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Varaust. ja rahast. muut.
Alijäämä

74,0
-547,4

-7,2
97,7

Valtuusto hyväksyi vuoden aikana lisämäärärahaa 260 000 tuhatta
euroa. Taseessa on vuoden 2018 tulos huomioituna kertynyttä ylijäämää jäljellä 1,3 milj. euroa ja asukasta kohden laskettuna 1 021
euroa.
Sisäiset (vastuualueiden väliset) myynnit ja ostot olivat 623 933 euroa. Sisäisten erien nettovaikutus toimintakatteeseen on nolla euroa.
Investointien bruttomenot olivat 155,7 tuhatta euroa ja nettomenot
rahoitusosuuksien ja luovutustulojen jälkeen 111,4 tuhatta euroa.
Korollisen vieraan pääoman määrä vuoden lopussa oli 4,765 milj.
euroa ja 3 699 euroa/asukas. Uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu
vuoden 2018 aikana. Konsernilainoja oli 7,595 milj. euroa ja 5 897
euroa/asukas.
Konsernitilinpäätöksen tulos on 632,2 tuhatta euroa alijäämäinen.
Kunnan asukasluku vuoden lopussa oli 1 288 (tilastokeskuksen tieto
29.3.2019).
Erillisliite: Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) esittää tilikauden 1.1. - 31.12.2018 tuloksen -621 526,36 euroa
käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan tehtyjä poistoja vastaava määrä poistoeroa 74 166,61
euroa
- kirjataan tilikauden alijäämä -547 359,75 euroa taseeseen tilikauden yli- /alijäämä tilille.
2) hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja luovuttaa
sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
3) oikeuttaa hallintopalvelun tekemään tilinpäätökseen ja sen liitteisiin sellaiset tekniset tarkistukset, täydennykset ja korjaukset, jotka
eivät vaikuta tilikauden tulokseen tai muuta tuloksen käsittelyä.
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
allekirjoitti tilinpäätöksen.
___________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Eron myöntäminen Sanni Karjalaiselle nuorisovaltuuston jäsenyydestä
KHALL § 51

Sanni Karjalainen pyytää 14.3.2019 saapuneella kirjeellään eroa
Ristijärven kunnan nuorisovaltuuston jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen.
Peruste: paikkakunnalta pois muuttaminen.
Nuorisovaltuustolla ei ole varajäseniä.
Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Elisa Pääkkönen, puh. 044 7159310
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää Sanni Karjalaiselle eron nuoristovaltuuston
jäsenyydestä.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esityslistojen postitus Sähköisen kokoushallinnan käyttöön oton jälkeen
KHALL § 52

Kunnanhallitus on päättänyt 10.12.2018 § 206 esityslistojen postituksesta vuoden 2019 kokousten osalta seuraavasti:
- kokouskutsu ja esityslista postitetaan liitteineen jäsenille ja ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus mukaan lukien kokoukseen kutsuttu varajäsen
- muille varajäsenille esityslista postitetaan tiedoksi ilman liitteitä
- kokouskutsu ja esityslistan sähköisen lähettämisen käytänteistä
päätetään erikseen sen jälkeen, kun siihen tarvittava ohjelma, tekniset laitteet ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Sähköisen kokousjärjestelmän hankinta on tehty ja käyttöönottoon
liittyvä aloituspalaveri on pidetty 25.3.2019. Viranhaltijoiden koulutus
järjestetään 24.4.2019. Luottamushenkilöille järjestettävästä koulutuksesta sovitaan myöhemmin. Kokoushallinta otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön kunnanhallitukselle.
Periaatteena on, että tuotantokäytön alkamisen jälkeen kokousmateriaalia ei enää postiteta. Aloituspalaverissa linjattiin myös, että kokoushallintaohjelmassa esityslistan liitteineen pääsee lukemaan varsinaisten jäsenten lisäksi kokoukseen kutsuttu varajäsen. Koska listoja ei enää postiteta muilla varajäsenillä on mahdollisuus tutustua
esityslistaan kunnan nettisivuilla, jonne esityslista julkaistaan saman
aikaisesti, kuin kokoushallinnassakin.
Tarkastuslautakunnalle esityslistat on postitettu lautakunnan tahdon
mukaisesti. Jatkossa myös tarkastuslautakunnan jäsenet voivat tutustua esityslistaan kunnan nettisivuilla, jonne tulevat myös listan liitteet ja mahdollinen oheismateriaali lukuun ottamatta ei-julkisia tietoja sisältäviä tietoja. Liitteiden julkaiseminen esityslistan liitteenä on
muutoinkin kunnan harkinnassa.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että esityslistoja ei lähetetä postitse enää
sen jälkeen, kun sähköinen kokoushallinta on otettu käyttöön. Esityslistat muiden kuin toimielinten varsinaisten jäsenten ja niiden henkilöiden, joilla on velvollisuus tai läsnäolo-oikeus kokouksissa, ovat
luettavissa kunnan nettisivuilla.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaalilautakunnan varapuheenjohtaja eduskuntavaalien ajaksi
KHALL § 53

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 nimennyt eduskuntaja EU-vaalien vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi nimetty Minna-Liisa Laakso on estynyt osallistumasta vaalilautakunnan kokoonpanoon eduskuntavaalien aikana. Vaalilautakunnassa tulee koko ajan olla läsnä joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Kunnanhallituksen tulisi nimetä jäsenistä varapuheenjohtaja
eduskuntavaalien ajaksi.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan varapuheenjohtajan
eduskuntavaalien ajaksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
nimesi vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi eduskuntavaalien
ajaksi Kaisa Tolosen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatusmaksu kouluikäisille koulujen loma-aikoina
KHALL § 54
Ristijärven kunnassa ei ole määritelty varhaiskasvatuksessa olevien
peruskouluikäisten lasten loma-ajan hoitomaksun määrää.
Varhaiskasvatuslain 1 §:n mukaan varhaiskasvatusta voivat saada
lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin
erityiset olosuhteet sitä vaativat, myös sitä vanhemmat lapset.
Koulujen loma-aikoja voidaan pitää varhaiskasvatuslain 1 §:n
mukaisina erityisinä olosuhteina alkuopetusluokkalaisten sekä
11-vuotiseen perusopetukseen kuuluvien oppilaiden osalta.
Tällä hetkellä koululaiset käyttävät varhaiskasvatuspalvelua alle 70
h/kk. Lomien aikana perusopetusikäisten lasten hoidontarve kasvaa
ja tuntimäärät voivat nousta huomattavasti. Peruskouluikäisten lasten asiakasmaksu ei ole sidottu vanhempien tuloihin.
Sivistystoimi esittää peruskouluikäisten loma-ajan varhaiskasvatusmaksuksi
0 - 70 h/kk 145,00 €
yli 70 h/kk 289,00 €.
Lisätiedot: sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh. 044 7159334
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää peruskouluikäisten loma-ajan
varhaiskasvatusmaksuksi palvelun käytön perusteella seuraavasti:
palvelun käyttö 0 - 70 h/kk
palvelun käyttö yli 70 h/kk

145,00 €
289,00 €

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 55

5/2019

15

08.04.2019

Varhennetun kielen opetuksen järjestäminen Ristijärven kunnassa
KHALL § 55

Tuntijakoasetuksen 6 §:n mukaan ja Perusopetusasetuksen 3 §:n
mukaan (20.9.2018), Opetus- ja kulttuuriministeriö mukainen ensimmäisen vieraan kielen eli A1 -kielen opiskelu alkaa Suomessa ensimmäiseltä luokalta lukuvuonna 2019 - 2020. Päätös perustuu hallituksen kehysriihen linjaukseen, jossa muutokseen varattiin tarvittavat määrärahat. Tehdyllä päätöksellä A1-kielen opetusta lisätään yhteensä 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1 - 2. Näin ollen perusopetuksessa annettava oppimäärä kasvaa nykyisin säädetystä. Lisäys
ei vähennä muuta opetusta.
Ristijärven kunnassa varhennettuna kielenä on englannin kieli. Opetus toteutetaan siten, että vuosiluokille 1 - 2 lisätään tuntikehykseen
1 vvh/luokka-aste englannin kielen leikinomaiseen opetukseen. Alkuopetusluokkien nykyinen tuntikehys on 20 vvh. Lisäyksen jälkeen
tuntikehys on 21 vvh.
Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaisesti opetus on aloitettava viimeistään kevätlukukaudella 2020, mutta kuljetusoppilaat huomioiden on taloudellisempaa toteuttaa opetus säännöllisesti koko lukuvuoden ajan. Kainuussa tehdään kevään 2019 aikana yhteinen varhennetun kielen opetussuunnitelma, jota Ristijärvellä tullaan noudattamaan. Ristijärvi on osallistunut Kielistä kivaa kipinää Kainuussa
-hankkeissa opettajien täydennyskoulutukseen, joten kunnalla on
valmiudet toteuttaa lakisääteistä varhennetun englannin kielen opetusta.
Lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh. 044 7159334
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lisätä alkuopetusluokkien tuntikehykseen
luokille 1 ja 2 yhden vuosiviikkotunnin (1vvh/luokka-aste) varhennetun englannin kielen opetukseen elokuusta 2019 alkaen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 56

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talouden toteumaraportti ajalta 1.1. - 31.1.2019
2) Kainuun maakuntauudistus. Viestintäryhmän kokousmuistio.
3) Hyrynsalmen kunta. Kunnanvaltuuston päätös 19.3.2019 Aluearkkitehdin osa-aikaisen viran muuttaminen kokoaikaiseksi viraksi ja yhteistoimintasopimus aluearkkitehtitoiminnasta
4) Te-palvelut. Kainuun työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunnan
asettaminen.
5) Kainuunmeren Työterveys Oy. Tietoja toiminnasta.
6) Kuntien Tiera Oy. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen.
7) Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä. Kokouskutsu 26.4.2019 pidettävään yhtiökokoukseen ja pyyntö nimetä edustaja. Ristijärven kunnanhallitus on nimennyt edustajansa 14.1.2019 kokouksessa.
8) Kainuun Aalto. Kokouskutsu Kainuun korkeakouluyhdistys ry:n
vuosikokoukseen 9.4.2019.
9) Kuntaliiton lausuntoluonnos eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista
10) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Ilmoitusasoiden yhteydessä kuultiin Elite/Alfred Bergin edustajan selostus rahoistusarvopapereiden sijoitusvaihtoehdoista.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatusmaksujen hyvitys vanhempien loma-ajoilta
KHALL § 57

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 4 § mukaisesti asiakasmaksua voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden
(1.8. - 31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, ja se edellyttää aina, että hoitosuhteen on alkanut edellisen vuoden elokuun aikana (Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 29.12.2016).
Ristijärven sivistystoimi ehdottaa hoitomaksujen hyvittämistä myös
ennalta määrätyiltä loma-ajoilta, jotta varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyt, henkilöstön loma-aikojen toteuttaminen ja suunnittelu saadaan hoidettua haastavasta sijaistilanteesta huolimatta. Perheitä
kannustetaan loma-ajan hoitomaksujen hyvityksellä järjestämään
lastenhoito itsenäisesti ennalta määrättyinä loma-aikoina.
Hyvitettävät loma-ajat olisivat koulun ja esiopetuksen loma-aikojen
mukaiset:
hiihtolomaviikko 10
kesäloma-aika 1.6. - 31.8.
syyslomaviikko 42
joulu-tammikuu, viikot 52 ja 1
Hyvityksen saaminen edellyttää loma-ajan ilmoittamista kirjallisesti
ennakkoon hoitopaikkaan varhaiskasvatuksen määrittämän ilmoitusajan puitteissa.
Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Minna Härkönen,
puh. 044 7159 731
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että edellä selostusosassa esitetyiltä perusja esiopetuksen loma-ajoilta hyvitetään varhaiskasvatuksen hoitomaksut, mikäli perheet järjestävät lastenhoidon itsenäisesti.
Loma-aika on ilmoitettava kirjallisesti varhaiskasvatuksen määrittämän ilmoitusajan puitteissa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 51, 52, 53, 54, 55, 57

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
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,

Pöytäkirjan tarkastajat:
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koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 46, 47, 48, 49, 50, 56
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 12.4.2019 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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