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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 58

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 laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 59

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 tiistaina 30.4.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävillä perjantaina 3.5.2019.
Päätös:
Valittiin Tapio Pikkarainen ja Leila Karppinen. Pöytäkirja
tarkastetaan 2.5.2019 ja pidetään yleisesti nähtävillä 6.5.2019.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 60

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
Kunnanjohtaja:
- Asiantuntijapalvelun ostaminen Sofigate Oy:ltä 31.8.2019 saakka.
- Ostopalvelusopimus Ristijärven 4H-yhdistyksen kanssa (kesäajan
alueiden hoitoon liittyvät työt).
- Kuntarahoitus Kainuun Etu Oy:n IP4 -hankkeeseen.
Lomituspäällikkö:
- maalouslomittajan irtisanoutuminen
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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Ruokapalvelutuotannon kilpailuttaminen
KHALL § 61

Ristijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan ja Attendo Oy:n
välisen yhteistyösopimuksen kokouksessaan 20.12.2017 § 58.
Sopimuksen mukaan terveysaseman rakennus siirtyy kauppakirjalla
Attendo Oy:n omistukseen.
Sopimuksen mukaan nykyisessä terveysaseman kiinteistössä oleva
keskuskeittiö siirtyy hoivakotiin rakennettaviin uusiin keittiötiloihin.
Siirron jälkeen kunnalla ei ole enää omia ruoanvalmistustiloja.
Ateriapalvelutuotannon ulkoistus liittyy keittiötilojen käytöstä poistumiseen.
Ulkoistettava tuotanto sisältää Kainuun Sote ky:lle toimitettavat kotipalveluateriat, Kainuun Sote ky:n hoivaosaston ateriat ja muut Kainuun Sote ky:lle tuotettavat ateriat. Kunnan toiminnan osalta ulkoistus koskee oppilasruokailuaterioita ja lasten päivähoidon aterioita.
Ateriatuotannon lisäksi kilpailutus sisältä aterioiden kuljetuspalvelun
ja optiona kouluruokailujen tarjoilun ja astiahuollon koululla.
Hallintopalveluissa valmistellaan ateriatuotannon kilpailuttaminen
niin, että hankintapäätös olisi tehtävissä viimeistään elokuussa
2019. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä siten, että
osatarjoukset hyväksytään kunkin palvelukokonaisuuden sisällä.
Kilpailutettava palvelu sisältää seuraavat kokonaisuudet:
1. Ateriatuotannon, sis.optiona kouluruokailun järjestämisen (tarjolle
laittaminen ja astiahuolto)
2. Aterioiden kuljetukset
Palvelu on alustavan aikataulun mukaan tarkoitus ulkoistaa vuoden
2020 alusta, jolloin myös liikkeenluovuotus on toteutettu. Liikkeenluovutuksessa kunnan ruoanvalmistuskeittiöllä työskentelevä vakinainen henkilökunta ja palvelupäällikkö siirtyvät uuden palvelutuottajan palvelukseen työsopimuslain 10 §:n mukaisin liikkeenluovutuksen ehdoin.
Hankinnan edellytyksenä on, että ateriat valmistetaan Ristijärven
kuntakeskuksen alueella, jotta ruoka voidaan tarjota palvelutuotantoyksiköissä päivittäin kuumana. Jakelukeittiössä ei ole ruoan lämmittämiseen soveltuvia nykyaikaisia laitteita sille ateriamäärälle, mikä
sitä edellyttäisi. Myöskään ruoan säilyttämiseen soveltuvia kylmäsäilytystiloja ei ole eivätkä keittiön tilat mahdollista niiden lisäämistä.
Kotipalvelun kotiruokapaketit kuljetetaan kotiin lämpimänä viitenä
päivänä viikossa ja viikolopun ateriat kylmänä yhdistettynä viikonloppua edeltävään lämpimän ruoan kuljetukseen.
Tarjouspyyntöasiakirjan luonnos esitellään kokouksessa.
Lisätiedot: kunnanjohtaja p. 044-7159300.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää käynnistää ruokapalvelutuotannon kilpailuttamisen välittömästi edellä mainitun linjauksen mukaisesti.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehotuksen.
Tarjouspyyntöasiakirja esiteltiin kokouksessa ja kunnanhallitus
hyväsyi sen kokouksessa esitetyillä täsmennyksillä täydennettynä.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sijoitusten allokaation muuttaminen
KHALL § 62

Ristijärven kunnalla kassavaroja sijoitettuna mm. Elite Alfred Berg
-rahastoyhtiöön. Salkku koostuu osakesijoituksista (31,29 %) ja
korkorahastosta (68,71 %). Allokaatiota on viimeksi muutettu
vuoden 2017 helmikuussa.
Allokaation muuttamisella pienenettäisiin korkorahaston osuutta ja
uutena kohteena otetaan kiinteistösijoitukset. Näin varaudutaan
mahdollisesti korkorahaston tuotto-odotuksessa tapahtuvaan
negatiiviseen kehitykseen.
Kunnan nykyisiä rahastosijoituksia uudelleen kohdentamalla
voidaan kasvattaa sijoitusten tuottopotentiaalia ja parantaa turvaa
lisäävää hajautusta ilman, että sijoituksiin kohdistuvaa riskinottoa
lisätään.
Kunnanhallitukselle esitetään, että korkorahastosta kohdennetaan
kiinteistösijoitukseen 25 %. Tämän jälkeen salkun sisältö olisi
seuraava: osakesijoitukset 31,29 %, korkosijoitukset 43,71 % ja
kiinteistösijoitus 25 %.
Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Elite Alfred Bergin salkun allokaatio
muutetaan niin, että korkosijoituksen osuus salkusta on 43,1 %
kiinteistösijoitusten osuus 25 %. Osakesijoituksen osuus säilyy
31,29 %:ssa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020
KHALL § 63

Rehtori on toimittanut kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi perusopetuksen tehtäväalueen esityksen lukuvuoden 2019 - 2020 tuntikehykseksi. Esityksen mukainen Ristijärven keskuskoulun tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020 on yhteensä 293,2 vuosiviikkotuntia. Esitetty
tuntimäärä on 16,5 tuntia suurempi kuluvan vuoden tuntikehykseen
verrattuna. Lisäys johtuu varhennetun kielen opetukseen aloittamisesta vuosiluokilla 1. ja 2, mikä vaatii alkuopetukseen 2 vuosiviikkotuntia edellisvuotta enemmän. Perusopetuksessa on haettavana erityisluokanopettajan virka ja luokkamuotoinen erityisopetus edellyttää
27 vuosiviikkotuntia. Esi - 2.-luokat opetetaan erillisluokkina ja suuri
3. -4. -luokka tarvitsee jakotunteja erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden vuoksi. Jos erityisluokanopettajaa ei saada rekrytoitua, jää
tuntikehys niiltä osin käyttämättä ja silloin erityisopetukseen tarvitaan
28 vuosiviikkotuntia.
Tuntikehyksen käyttö:
esiopetus
perusopetus
erityisopetus
tukiopetus

20 h
214,2 h
55 h
4h

yhteensä

293,2 h

Lisätiedot: rehtori, sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh. 044
7159334
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy lukuvuodelle 2019 - 2020 perusopetuksen
tuntikehykseksi enintään 293,2 h. Mikäli erityisluokanopettajan
virkaa ei saada täytetyksi, muuttuu erityisopetukseen varatun
tuntikehyksen määrä vastaavasti selostusosassa esitetyllä tavalla.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tiedustelu yhtymähallituksen
27.3.2019 § 87 päätöksestä
KHALL § 64

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote),
Kainuun liitto -kuntayhtymä ja Kainuun soten jäsenkunnat ovat
sopineet 8.1.2013 yhteisten tukipalvelujen järjestämistä koskevasta
yhteistyösopimuksesta. Sopimuksen mukaan Kainuun sote on
tuottanut muille yhteistyösopimuksen osapuolille ICT -palvelut sekä
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Kainuun soten jäsenkunnat
(lukuun ottamatta Kajaani) ovat irtisanoneet (kokonaan/osittain)
loppuvuodesta 2018 edellä mainitun tukipalvelujen
yhteistyösopimuksen siten, että sen voimassaolo päättyy
31.12.2019.
Kainuun soten yhtymähallitus on päättänyt 27.3.2019 § 87, että
kuntayhtymä käynnistää jäsenkuntien tekemien
tukipalvelusopimusten irtisanomisten johdosta
yhteistoimintamenettelyn yhteistoimintalain (449/2007) 4 §:n
mukaisesti.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja on lähettänyt kuntiin 12.4.2019 päivätyllä kirjeellä tiedustelun ja pyytää kunnan toimivaltaisen viranomaisen kannanottoa yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien työntekijöiden työsuhteen jatkosta. Kuntayhtymä
pyytää ilmoittamaan, onko kuntanne valmis ottamaan liikkeenluovutuksella palvelukseensa yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat
työntekijät, joiden työ on tehty kunnallenne.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus antaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle seuraavan vastauksen:
Ristijärven kunta yhdessä muiden Kainuun kuntien (pl. Kajaani) on
kilpailuttamassa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT -palveluita.
Kilpailutuksen jälkeen edellä mainitut toiminnot ostetaan ostopalveluna. Ristijärven kunta on irtisanonut talous- ja henkilöstöhallinnon palvelusopimuksen päättymään 31.12.2019, mutta ei ole irtisanonut ICT
-palvelusopimusta. ICT -palvelusopimus on edelleen voimassa.
Kainuun soten kunnille tuottamia tukipalveluja varten kuntien työntekijöitä on siirtynyt Kainuun soten palvelukseen. Sopimuksissa ei ole
sovittu sovittu henkilöstön palaamisesta Kainuun sotesta takaisin
kuntaan eri tilanteissa. Työntekijät ovat Kainuun soten työntekijöitä.
Kunnilla ei ole työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta.
Kyseessä ei ole liikkeenluovutus kuntayhtymästä kunnalle. Kunta on
hankkimassa irtisanomansa tukipalvelusopimuksen mukaisen toiminnan kolmannelta osapuolelta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven kunta on selvittänyt, löytyykö Kainuun soten yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluville työntekijöille vastaava työtä kunnassa
ja ilmoittaa, ettei vastaavaa tai muutakaan työtä ole tarjottavana.
Kainuun sote työnantajana päättää yhteistoimintalain piiriin kuuluvien
työntekijöittensä työsuhteiden jatkosta ja mahdollisesta irtisanomisesta.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Paavo Oikarinen poistui
kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Tarja Tolonen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jäsenen nimittäminen Kainuun liiton liikennejärjestelmätyöryhmään
KHALL § 65

Vuonna 2018 valmistuneen Kainuun liikennejärjestelmän suunnitelmassa kehittämisen tavoiteteemoiksi on määritelty alueellinen kilpailukyky, arjen sujuva ja turvallinen liikkuminen sekä kestävä liikennejärjestelmä. Tavoitteena on, että Kainuun liikennejärjestelmä tukee
alueen elinkeinoalojen kehitystä ja saavutettavuutta sekä mahdollistaa arjen liikkumisen sujuvasti ja turvallisesti koko maakunnan alueella. Kävelyn ja pyöräilyn tulee olla sujuvaa ja turvallista kuntakeskuksissa ja joukkoliikenteen toimivaa kaukoliikenteen runkoreiteillä.
Haja-asutusalueilla turvataan peruspalvelutason joukkoliikenne. Näiden lisäksi Kainuun liikennejärjestelmää kehitetään systemaattisesti
kestävään suuntaan Kestävä liikennejärjestelmä on käyttäjilleen turvallinen ja ympäristölle mahdollisimman vähän haittoja aiheuttava.
Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on nostettu toimenpiteet, jotka
luovat edellytyksiä alueen saavutettavuuden ja sen elinvoimaisuuden kehittymiselle ja joilla turvataan sujuva ja turvallinen liikkuminen.
Suunnitelman toteuttaminen edellyttää monien tahojen tiivistä yhteistyötä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman seurantaa varten sekä
suunnitelman edistämiseksi ja toteuttamisen koordinoimiseksi esitetään suunnitelmassa perustettavaksi maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä.
Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja siinä tehtävässä vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän
yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Kainuussa maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän toiminnan koordinoinnista ja koollekutsumisesta vastaa Kainuun liitto.
Kainuun maakuntahallitus on kokouksessaan 25.2.2019 päättänyt,
että Kainuun kuntia ja keskeisiä sidosryhmiä edustava Kainuun liikennejärjestelmätyöryhmä asetetaan siten, että sen toimeksiantoon
sisällytetään myös valtakunnallisen liikennejärjestelmän valmistelun
seuranta ja Kainuun kannanottojen (edunajamisen) valmistelu.
Kainuun liitto perustaa maakunnallisen liikennejärjestelmätyöryhmän, johon se kutsuu jäseniksi mm. Kainuun kuntien ja kaupunkien
edustajat ja heille varajäsenet. Työryhmän jäseniltä toivotaan liikennepolitiikan, liikennestrategioiden tai liikennejärjestelmän
tuntemusta.
Työryhmän tehtävänä on:
- valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun
seuranta
- liikennettä koskevien Kainuun kannanottojen (maakunnan edunajaminen) valmistelu
- Kainuun ja valtion välinen säännöllinen vuorovaikutus

Pöytäkirjan tarkastajat:
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liikenneasioissa
- Kainuun liikennejärjestelmän kehittäminen ja liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta
- Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen edistäminen.
Työryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja voi tarvittaessa
esim. osallistua ylimaakunnallisiin tai valtakunnallisiin
liikennejärjestelmää koskeviin kehittämis- ja yhteistyötilaisuuksiin.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää työryhmään Ristijärven kunnan edustajaksi
kunnanjohtajan.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 66

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Metsähallitus, luontopalvelut
- Tutkimuslupa Ympäristöhallinnon kasvityöryhmälle näytteenottoon
ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla
ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.
- Tutkimuslupa Matti Kuljulle näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla
alueilla koko maassa.
2) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Päätös 5.4.2019 menettelystä poikkeuslupa-asiassa tehtyyn kanteluun.
3) Elite Alfred Berg, salkkuraportti 29.3.2019
4) Mela. Tarkastusraportti maatalousyrittäjien ja turkistuottajien
lomituspalvelujen järjestämisestä.
5) Opetuhallitus
- päätös valtionavustuksen myötämisestä koulun kerhotoimintaan,
avustus 6 000 €
- päätös valtionavustuksen myöntämisestä esi- ja perusopetuksen
tasa-arvoa edistäviin toimepiteisiin 2019, avustus 20 000 €
- päätös valtionavustuksen myöntämisestä kielten
tutoropettajatoiminnan kehittämiseen, avustus 5 000 €
6) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin ilmoitusasiat kunnanhallitukselle tietoon saatetuiksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 67

6/2019

15

29.04.2019

Saukkovaaran rakennusten purku-urakan hyväksyminen
KHALL § 67

Ristijärven kunta on varannut talousarvioon 90.000,00 euron
määrärahan Saukkovaaran hotelli- ja ravintolarakennusten
purkamiseen.
Ristijärven kunta on pyytänyt tarjouksia rakenusten purkamisesta.
Määräaikaan mennessä tarjoukset jättivät Pohjolan Purkutyö Oy
Ilomantsista ja Koneurakointi Hartikka Muhokselta.
Rakennusten purku-urakassa pyydettiin tarjoukset polttopurkuna ja
normaalina purkuna. Polttopurussa alueen sähkölinja pitäisi purkaa.
Linjan purkamisesta aiheutuisi kustannuksia 2.560,00 euroa (alv
0%). Työ olisi pitänyt toteuttaa lumen ollessa maassa.
Koneurakointi Hartikan tarjous polttopurkuna oli 45.000,00 euroa
(alv 0%) ja normaalina purkuna 52.250,00 euroa (alv 0%). Pohjolan
Purkutyö Oy:n tarjoukset olivat polttopurkuna 58.800,00 (alv 0%) ja
normaalina purkuna 53.800,00 euroa (alv 0%).
Irtaimisto on huutokaupattu ja myyty.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044-7159300.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy halvimman tarjouksen tehneen
Koneurakointi Hartikan tarjouksen rakennusten purkamisesta
52.250,00 (alv 0%).
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 61, 62, 63, 64, 65, 67

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,
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koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 58, 59, 60, 66
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 6.5.2019 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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