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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 68

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.
__________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 69

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 23.5.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 24.5.2019.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Pietilä ja Tapio Pikkarainen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 70

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Tekninen päällikkö/hankintapäätökset
- Keskuskoulun vuokratalon LVI-muutossuunnittelu.
- Keskuskoulun vuokratalon sähkötöiden muutossuunnittelu
2) Lomituspäällikkö. Maatalouslomittajan työsuhteen päättyminen
irtisnoutumisen johdosta.
3) Kunnanjohtaja. Sitoutuminen kilpailutetun televiestintäratkaisun
konsultoinnin toteutukseen.
4) Hallintopäällikkö. Kyläyhdistysten toiminta-avustukset.
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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Saapuneet avustushakemukset
KHALL § 71

Kunnanhallituksen päätöksen 21.5.2048 § 97 mukaan päättänyt
avustusten myöntämisestä muun muassa, että avustusten hakuaika
kunkin talousarviovuoden varoista päättyy 30.4. lukuun ottamatta
tieavustuksia, joiden hakuaika päättyy 31.5. Hakuaika koskee myös
edellisenä vuonna syntyneistä lapsista maksettavaa 500 euron vauvarahaa. Yhdistysten hakemuksiin tulee liittää ao. vuoden toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja toimintakertomus viimeisimmältä päättyneeltä tilikaudelta.
Toimiville kyläyhdistyksille maksettava avustus on 140 €. Päätöksen
kyläyhdistyksille myönnettävistä 140 €:n toiminta-avustuksista ja
vauvarahoista tekee hallintopäällikkö (Khall 11.9.2017 päätösvallan
delegointi).
Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset
Hakija
Ristijärvi-seura ry

Haettava avustus
140,00 € (yhdistyksen
talousarvion mukaan)

Kainuun Sydänyhdistys ry

140,00 €

MLL:n Ristijärven paikallisyhdistys

140,00 €

Purolan Perinne ry / Riitta Liisa
Oikarinen

500,00 €

Hakemusten liitteet esitellään kokouksessa.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksen seuraavasti:
Kainuun Sydänyhdistys ry
MLL:n Ristijärven paikallisyhdistys
Ristijärvi-Seura ry

140,00 €
140,00 €
140,00 €

Purolan Perinne ry:lle ei myönnetä avustusta. Perusteluna avustuksen
myntämättä jättämiselle on, että yhdistys ei ole toimittanut hakemuksen
liitteenä toiminnan rahoitussuunnitelmaa (tuotot ja kulut). Hakemukseen ei
ole myöskään liitetty tilinpäätöstietoja, joilla joilla osoitetaan yhdistyksen
toiminta. Hakemuksessa ei ole osoitettu euromääräisiä kustannuksia,
joihin avustusta käytetetään osarahoituksena eikä sitä, miten muu osa
syntyvistä kuluista rahoitetaan.
Päätös:
Tarja Tolonen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokoushuoneesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 72

7/2019

7

20.05.2019

Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry:n avustushakemus
KHALL § 72

Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry on jättänyt kunnalle vuoden 2019
avustushakemuksen 16.1.2018. Hakemusta täydentävät liitteet on
toimitettu 26.4.2019.
Liitteet: toimintakertomus vuodelta 2018 sisältäen tilinpäätöstiedot
ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sisältäen talousarvion.
Haettava avustus on 8 000 €.
Veisuuvestivaali järjestetään 2. - 4.8.2019. Vestivaalilla esitetään
hengellisen-, iskelmä- ja barokkimusiikin konsertteja, yhteislaulua ja
lauletaan vanhoja sekä uusia toivevirsiä.
Yhdistys tekee yhteistyötä Ristijärven kulttuuritoimen kanssa
Ämmäinviikon järjestelyissä ja järjestää lauluiltoja.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää Ristijärven Kulttuuritapahtuma ry:lle 8 000
euron avustuksen elinkeinotoimen talousarvion avustuksiin
varatusta määrärahasta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Laaja hyvinvointikertomus vv. 2017 - 2020
KHALL § 73

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § velvoittaa kunnat seuraamaan asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia
tekijöitä väestöryhmittäin. Kunnan on seurattava myös palveluissaan
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Valtuustokausittain valmistellaan laaja hyvinvointikertomus.
Vuosittain valtuustolle raportoidaan kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointikertomus
laaditaan kunnassa eri vastuualueiden yhteistyönä. Työvälineenä
käytetään Kuntaliiton sähköistä hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen valmistelu on osa kunnan strategiatyötä sekä talouden
ja toiminnan suunnittelua.
Hyvinvointikertomus ja vuoden 2018 raportti käsitellään kunnanhallituksessa ja viedään edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Lisätietoja sivistysjohtaja Tiinaliisa Portano p. 044 -7159334.
Liite 1: Laaja hyvinvointikertomus
Liite 2: Hyvinvointiraportti v. 2018
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteinä esitetyt hyvinvointikertomuksen ja
raportin ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuuston tietoon.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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EVA:n käyttöönottaminen Ristijärven kunnassa
KHALL § 74

Kuntaliiton hallitus on 8.6.2011 hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien
luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin
osin kuntien liikelaitoksille tarkoitetun suosituksen "Vaikutusten
ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa".
Päätösten ennakkoarviointi tarkoittaa ennalta tehtyä arviointia tietyn,
valmisteltavan päätöksen vaikutuksista eri näkökulmista. Ennakkoarviointi toimii suunnittelun ja päätöksenteon työvälineenä. Se on
monialainen prosessi, johon osallistuvat eri alojen asiantuntijat, työntekijät ja päättäjät sekä ne ihmiset tai ihmisryhmät, joihin päätöksellä
saattaa olla vaikutuksia.
Vaikutusten ennakkoarviointi kuntapäätöksenteossa perustuu useisiin lakeihin, kuten maankäyttö ja rakennuslaki, kaavoitus MRL 9 §,
MRE 1 §, terveydenhuoltolaki 11§, kielilaki 2§ ja 10 §, YVA-laki, tasa-arvolaki, sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteossa ja toiminnassa (SUVA)-laki. Terveydenhoitolaki 2011 määrää kunnan ottamaan päätöksenteon ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen
ja sosiaaliseen hyvinvointiin huomioon omassa toiminnassaan.
Ennakkoarvioinnilla pyritään jäsentämään ja selventämään päätöksentekoa, tukemaan moniarvoista ja läpinäkyvää päätöksentekokulttuuria, tarkastelemaan päätösten vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, osoittamaan ratkaisuvaihtoehtojen edut ja haitat, tarkastelemaan erilaisia ja eri aikoina tapahtuvia vaikutuksia samanaikaisesti
sekä arvioimaan vaikutuksia sillä tarkkustasolla kun se on kunnassa
mahdollista. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi tukee taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää päätöksentekoa.
Kunnat voivat itse määrittää, mitkä päätökset vaativat ennakkoarvioinnin toteuttamista. Yleisimmin evausta käytetään niiden asioiden
valmistelussa, joissa keskiöissä ovat asukkaat/asiakkaat, talous,
palvelujen järjestäminen, tuotantotavat ja johtaminen, elinkeinopolitiikka, ympäristö ja henkilöstöasiat.
Vaikutusten arviointia tulee tarkastella eri näkökulmista kulloisenkin
päätöksen tarpeen mukaisesti. Elinkeinoihin ja yrittäjyyteen vaikuttavissa päätöksissä tehdään yritysvaikutusten arviointi.
Liite 3
Ohje vaikutusten ennakkoarvioinnin tekemiseen
Oheismatariaalina: Yritysvaikutusten arviointikäsikirja ja Kuntaliiton
opas;Evataanyhdessä(http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p
=3548)
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044-7159300

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta ottaa käyttöön päätöksenteossa ennakkovaikutusten arvioinnin.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 75

7/2019

11

20.05.2019

Lasunto joukkoliikenteen järjestämisestä Kainuussa 7.6.2021 alkaen
KHALL § 75

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kilpailuttamat Kainuun alueen
liikennöintisopimukset päättyvät viimeistään 6.6.2021. Samalla päättyy myös ELY-keskuksen Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttämistä koskeva sopimus. Kajaanin kaupungin hankkimassa Kajaanin
sisäisessä liikenteessä Waltti-järjestelmä säilyy jatkossakin.
ELY-keskus pyytää kuntien tai kuntayhtymien lausuntoa joukkoliikenteen järjestämistavoista.
Lausunnossa pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymysiin:
1. Tarvitaanko Kainuussa jatkossakin kausilippuja joko kunnan sisäiseen tai kuntien väliseen matkustamiseen?
2. Tulisiko joukkoliikenteen järjestämisvastuu Kainuussa siirtää
ELY-keskukselta kunnille?
3. Mikä alustavista vaihtoehdoista (vaihtoehdot VE1, VE2, VE3 esitetty liitteellä) olisi paras tapa järjestää Kainuun alueen joukkoliikenne 7.6.2021 alkaen?
Lausunto tulee toimittaa viimeistään 24.5.2019 ELY-keskukselle.
Tämänhetkisen tiedon mukaan ELY-keskus ei jatka Waltti-järjestelmän käyttämistä 7.6.2021 alkaen seuraavista syistä:
- Waltti-järjestelmää hallinnoiva ja ylläpitämä TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien omistama IT-palvelu- ja hankintayhtiö,
joka voi hankintalain mukaan myydä palvelujaan omistajilleen ilman kilpailutusta tietyin edellytyksin. Ulkopuolisille palveluja voidaan myydä vain rajoitetusti. Koska valtio on luopunut omistuksestaan yhtiössä 1.7.2018 alkaen, Waltti-järjestelmän käyttäminen ELY-keskuksen hankkimassa liikenteessä vaarantaisi yhtiön
oikeuden myydä palvelujaan omistajilleen ilman kilpailutusta.
Valtion luovuttua omistuksestaan yhtiössä ELY-keskus on joutu- nut hankkimaan palveluja yhtiöltä suorahankintana, jotta Waltti-järjestelmän käyttöä voitaisiin jatkaa. Jatkossa palvelut täytyisi
kilpailuttaa.
ELY-keskusta joukkoliikenneasioissa ohjaava Liikenne- ja vies- tintävirasto (Traficom) on kehottanut ELY-keskusta luopumaan
Waltti-järjestelmän käyttämisestä.
Waltti-järjestelmästä luopuminen ei vaikuta Kainuun alueen joukkoliikenteen palvelutasoon, ja ELY-keskus voi hankkia liikenteen myös
käyttämällä liikenteenharjoittajien lippu- ja maksujärjestelmiä. Liikenteenharjoittajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksyä toistensa
lipputuotteita. Tämä voisi hankaloittaa erityisesti kausilipun käyttämistä.
Waltti-järjestelmän säilyminen Kainuussa vaatisi joukkoliikenteen
järjestämisvastuun siirtämistä ELY-keskukselta kunnille. Tällöin lii-
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kennepalvelulain (320/2017) 181 §:n mukaisena tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena toimisi joko Kajaanin kaupunki tai kuntien
yhdessä perustama uusi viranomainen. Uuden viranomaisen olisi lisäksi liityttävä TVV-lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaaksi, mikä edellyttää yhtiön hyväksyntää. Viranomaisen toimialueiden muuttaminen vaatii liikennepalvelulain muuttamista, joten asiasta on neuvoteltava liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Tähän taas on varattava riittävästi aikaa.
Ellei toimivaltaisen viranomaisen toimialueita ole tarpeen muuttaa,
ELY-keskus hankkii joukkoliikenteen myös jatkossa. ELY-keskus ei
voi taata yhtenäisen lippujärjestelmän säilymistä, joten hankinnassa
pitäisi huomioida mahdollisuus säilyttää kausilipputuotteet. Tämä
tarkoittaisi liikenteen kilpailuttamista pääsuunnittain nykyistä suurempina kokonaisuuksina.
Joukkoliikenteen järjestämistä Kainuussa 7.6.2021 alkaen käsitellään Kainuun alueellisen joukkoliikennetyöryhmän kokouksessa
27.5.2019. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä kuntien kannanottoja
siihen, kuinka liikenne tulisi jatkossa järjestää. Samalla valitaan vaihtoehto, jota ryhdytään tarkemmin selvittämään.
Kokousta varten ELY-keskus on valmistellut kolme eri vaihtoehtoa
mahdollisen liikenteen järjestämistavoista Kainuussa. Vaihtoehdot
ovat alustavia, ja ne vaativat vielä tarkempaa selvittämistä.
VE 1:ssä Kainuuseen perustettaisiin maakunnan laajuinen tieliikenteen toimivaltainen viranomainen, joka vastaisi toimialueensa sisäisen joukkoliikenteen suunnittelusta, kilpailuttamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi viranomainen vastaisi aikatauluinformaation laatimisesta. Waltti-järjestelmän mukaiset lipputuotteet (mm. kausi- ja arvoliput) säilyisivät, ja kausilippua voitaisiin tarvittaessa laajentaa nykyisen kausilippualueen ulkopuolelle Hyrynsalmelle, Kuhmoon, Puolangalle ja Suomussalmelle. Myös kausilipun vaihto-oikeus kaupunkiliikenteen ja seutuliikenteen välillä säilyisi. Kuntien rahoitusosuus
joukkoliikenteestä nousisi. Vuonna 2018 Kainuun kuntien osuus
ELY-keskuksen kilpailuttaman liikenteen kustannuksista oli 0,69 milj.
€ sis. alv 10 %. Esitetyssä vaihtoehdossa kuntien osuus
kustannuksista olisi 1,97 milj. € sis. alv 10 %. ELY-keskus voi lisäksi
myöntää valtionavustusta kunnille ja kuntayhtymille liikenteen
hankintoihin enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi
tulisi palkkauskustannuksia, koska toimivaltaisen viranomaisen
tehtäviä hoitamaan tulisi palkata vähintään yksi työntekijä.
VE 2:ssa Kainuussa olisi kaksi toimivaltaista viranomaista.
Nykyiselle kausilippualueelle (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo)
tai osalle alueesta muodostettaisiin tieliikenteen toimivaltainen
viranomainen, joka vastaisi toimialueensa sisäisen joukkoliikenteen
suunnittelusta, kilpailuttamisesta ja kehittämisestä. Muodostettavan
viranomaisen ohelle ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvan
joukkoliikenteen kustannukset olisivat vuoden 2018 tason
Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 75

7/2019

13

20.05.2019

mukaisesti arviolta 1,55 milj., joka jaettaisiin ELY-keskuksen ja
kuntien kesken erillisen sopimuksen mukaisesti.
VE 3:ssa liikenne hankittaisiin pääsuunnittain. ELY-keskus hankkisi
liikenteen siten, että kukin pääsuunta kilpailutettaisiin omana tarjouskilpailukohteena. Kukin tarjouskilpailukohde voisi sisältää useita autokiertoja. Pääsuuntia olisivat Kajaani-Paltamo-Puolanka, Kajaani-Sotkamo-Kuhmo ja Kajaani-Suomussalmi. Omat tarjouskilpailukohteensa muodostaisivat ne vuorot, joissa ei kausilippua tarvittaisi
(esim. koululais- ja lentokenttäliikenne).
Kullekin pääsuunnalle vaadittaisiin tietyn hintainen kausilipputuote,
jonka liikenteenharjoittaja toteuttaisi oman lippu- ja maksujärjestelmänsä kautta. Tämän vaihtoehdon haittana on yhtenäisen lippujärjestelmän lakkaaminen. Nykyisen Waltti-järjestelmän sijasta Kainuussa voisi olla useita eri lippujärjestelmiä, joiden lipputuotteet eivät käy ristiin toistensa kanssa. Myös kausilipun vaihto-oikeus seutuliikenteestä kaupunkiliikenteeseen todennäköisesti poistuisi.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää antaa lausuntopyynnön kysymyksiin
seuraavat vastaukset:
1) Koko Kainuuta koskeva kausilippu on tarpeellinen, joskin
Ristijärvellä kausilipun käyttäjien määrä ei liene kovin merkittävä.
2) Joukkoliikenteen järjestämisvastuu Kainuussa tulee säilyttää
ELY-keskuksella.
3) Ristijärven kunnan näkökulmasta vaihtoehto 3 palvelee parhaiten
kunnan joukkoliikennetarpeita. Kuntien välisen joukkoliikenteen
järjestämisestä kunnalle aiheutuvien kustannusten kasvu tulee
säilyttää maltillisella tasolla. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 kustannukset
kasvaisivat nykyisestä tasosta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Edustajan nimeäminen vuoden 2019 kutsuntoihin
KHALL § 76

Kainuun prikaatin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston
kutsunnat järjestetään Ristijärven ja Hyrynsalmen kuntien osalta Ristijärvellä monitoimikeskus Virtaalassa torstaina 22.8.2019 klo 9.00
alkaen.
Asevelvollisuuslain 22 §:n mukaan kuntia pyydetään nimeämään
edellisvuosien tapaan kunnan edustajat varaedustajineen vuoden
2019 kutsuntalautakuntiin. Kunnan edustajan toivotaan olevan riittävästi nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneitä. Ristijärveltä nimetään
yksi edustaja ja tälle varaedustaja.
Kutsuntapäivä alkaa klo 9.00 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston johtamalla avaustilaisuudella, johon kunnalta pyydetään lyhyt tervehdys kutsunnanalaisille.
Syksyn kutsuntojen osalta pyydetään kuntia huomioimaan, että sotiemme veteraanien korkean iän vuoksi, heidän tervehdyksensä
asiat voidaan tuoda kunnan tervehdyksen yhteydessä kunnan haluamalla tavalla. Mikäli veteraaneilla on madollista olla tilaisuudessa
läsnä, heidät esiteltäisiin tässä kunnan tervehdyksen yhteydessä.
Tänäkin vuonna sotiemme veteraaneille varataan mahdollisuus
käyttää veteraanien puheenvuoro henkilökohtaisesti.
Kunnan tervehdyksen tulisi olla lyhyt ja kannustava. Kunnan edustajan ei tulisi käsitellä yleisiä sosiaalisia etuuksia omassa puheenvuorossaan, koska kutsuntahenkilöstö esittää ne myöhemmin oppitunnin yhteydessä avaustilaisuuden jälkeen.
Kutsuntatarjoilun osalta esitetään vakiintuneen tavan mukaisesti, että kunta tai seurakunta (jos kutsuntatilaisuus on seurakunnan tiloissa) tai molemmat yhdessä järjestävät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun
kutsunnanalaisille. Tilaisuus alkaa klo 8.45 ja kestää noin klo 1400 16.00 asti, minkä johdosta tulisi harkita avaustilaisuuden kahvin ja
pullan lisäksi myös lounaan tarjoamista läheisellä koululla tai jollain
muulla joustavalla tavalla.
Lisäksi pyydetään nimeämään yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä kutsuntajärjestelyihin liittyvissä asioissa.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää syksyn 2019 kutsuntatilaisuuteen Ristijärven
kunnan edustajan ja tälle varaedustajan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kunnanhallitus nimesi kutsuntatilaisuuteen kunnan edustajaksi kunnanhallituksen puhteenjohtaja Paavo Oikarisen ja varaedustajaksi
valtuuston puheenjohtaja Ritva Tolosen.
___________

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

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

toteuma
tas:ta, %

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

muutos
v. 2017, %

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

-621,5
74,0
-547,4

110,9
-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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
allekirjoitti tilinpäätöksen.
___________
KHALL § 77

Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen konsernin taseeseen on
tehty kirjauksen korjaus, minkä johdosta tilinpäätös allekirjoitetaan
uudelleen. Korjaus ei vaikuta kunnan tilinpäätöksen tulokseen eikä
konsernitaseen loppusummaan. Konsernin tuloslaskelman
mukainen tilikauden vuosikate ja tulos paranevat 149 941,33 €.
Lisäksi tilinpäätöksen liitetitetoihin on tehty tenkisiä korjauksia.
Oheismateriaalina jaettu konsernikirjauksen korjaamisen perusteella
korjatut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sivut.
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 Minna Savikolle keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja uuden
jäsenen valinta
KHALL § 78

Minna Savikko pyytää 8.5.2019 saapuneella hakemuksella eroa
keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä. Perusteluna eropyynnölle on
estyminen kokouksiin osallistumiseen.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Minna Savikolle
eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen
tilalleen uuden jäsenen toimikauden 1.6.2017 - 31.5.2021 jäljellä
olevaksi ajaksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
KHALL § 79

Hallintosäännön 76 §:n mukaan Ristijärven kunnan valtuustossa on
kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuusto on päättänyt 14.6.2017 § 25
valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta (1.6.2017 31.5.2019).
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 -5179309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1) päättää puheenjohtajien toimikaudesta
2) valitsee itselleen puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021
KHALL § 80

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä samassa pykälässä muuta mainita.
Valtuusto on päättänyt 14.6.2017 § 27, että kunnanhallituksen
toimikausi on kaksi vuotta.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän
jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on kelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijän tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien
asioiden valmistelusta,
4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen
ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa
vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistö kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan
tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä olevaan 4. kohtaan ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1) päättää kunnanhallituksen toimikauden pituudesta ja tämän
jälkeen
2) valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen; sekä
3) nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Esitys Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamiseksi
KHALL § 81

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 30.11.2015 ja se on vahvistettu ympäristöministeriössä
31.1.2017. Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201
§:n 1. momentin nojalla määrännyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Tuulivoimamaakuntakaavassa osoitetaan alueet, jotka soveltuvat
merkitykseltään vähintään seudullisten tuulivoimala-alueiden rakentamiseen. Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueena tarkoitetaan
vähintään kymmenen teollisen kokoluokan voimalan muodostamaa
aluetta.
Voimassa olevassa tuulivoimamaakuntakaavassa Ristijärvelle ei ole
osoitettu yhtään tuulivoimala-aluetta. Alustavien selvitysten mukaan
Ristijärvellä voisi olla 2-3 potentiaalista tuulivoimala-aluetta. Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden toteuttaminen edellyttää asian käsittelemistä maakuntakaavoituksessa
ja tuulivoimaa koskevan maakuntakaavan laatimista.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044-7159300
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunnanhallitus esittää Kainuun liitolle Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tarkistamista.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maastopyöräily- ja vesiurheilukeskus reitistöineen -hanke
KHALL § 82

Ristijärven kunnassa on kehitelty kuntastrategian mukainen Maastopyöräily- ja vesiurheilukeskus -hanke reitistöineen. Hanke tukee tavoitteita Elinvoimainen ja kehittyvä kunta sekä kuntalaisten hyvinvointia. Sähköpyöräilyn mahdollistaminen tuo positiivisia terveysvaikutuksia kaikenikäisille kansalaisille ja se tuo mukanaan kuntaan
myös yrittäjyyttä ja maksavia asiakkaita.
Hankkeessa osoitetaan tilat sähköavusteisten maastopyörien vuokraukseen sekä suplautailuun tarvikkeineen. Maastoon merkataan
Saukkovaaran latupohjia ja polkuja sekä kevyen liikenteen väyliä
käyttäen lähireitistö. Lisäksi lähikuntien keskusten välille merkataan
pidemmät reitit. Kaikille pitkille reiteille laaditaan tarinat. Reiteistä
painetaan esitteet, joihin merkataan levähdys- ja tutustumiskohteet
sekä arviot reittiin vaativuudesta. Myös akkujen vaihto pitkillä reiteillä
organisoidaan samoin kuin pienet huoltotoimet ja ensiavun tarve.
Hankkeessa rakennetaan Saukkovaaran päälle graniittijalustainen
näköalatorni, jota kaikki luonnossa liikkujat voivat hyödyntää. Rinteisiin merkataan ylämäki-/alamäkiajoa varten kilpailutoimintaa palveleva reitti. Näin hiihdon SM-kisojen lisäksi on mahdollista järjestää
vaikka ylämäkiajon SM-kisat Saukkovaaralla.
Talkootyönä tehdään reittien merkkaukset ja nuoret hoitavat markkinoinnin somessa pitkin talvea. Hankkeeseen palkataan puolipäiväinen hankevetäjä osaksi aikaa.
Hankkeella pyritään saamaan toimintaa Saukkovaaralle ollen tavoitteena, että joku yrittäjä lähtee hankkeen innoittamana kehittämään
edelleen Saukkovaaran aluetta. Hyvän kyltityksen myötä on mahdollista poimia merkittävä määrä matkailijoita pysähtymään uuteen
kohteeseen ja tekemään näin paikkaa tunnetuksi.
Hankkeen kalustoinvestointi on 30 000 euroa ja muu hanketoiminta
30 150 euroa kaudella 1.7.2019 - 30.9.2020. Talkootyön osuus on
7800 euroa ja yhteistyökumppaneiden osuus 4000 euroa. Kunnan
osuus on alustavasti laskettu olevan 9 245 euroa.
Lisätiedot: Kehittämispäällikkö puh.044-7159 311
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta hyväksyy yllä olevan hankkeen ja sitoutuu hankkeen rahoitusosuuteen, mikäli Elävä Kainuu Leader ry hyväksyy
kunnan hankerahoituksen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 83

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Kainuumeren Työterveys Oy: esityslista 13.5.2019 pidettyyn
yhtiökokoukseen.
2) Valvira.
- Päätös luvan myöntämisestä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Kasvunpolku Oy:lle ja ilmoitus palvelutoiminnan
alkamisesta.
- Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan
luvan muuttamisesta. Tuottaja Koti-Hammas Oy, Vantaa.
3) Opetushallitus. Päätökset valtionavustuksen myöntämisestä
Ristijärven kunnalle seuraaville hankkeille:
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa, avustusta ei myönnetä
- Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa, avustusta ei myönnetty
4) Verohallinto. Varainsiirtoveroilmoitus (Kainuunmeren Työterveys
Oy:n osakkeiden hankinta).
5) Maanmittauslaitos. Ilmoitus päätöksen merkitsemisestä rekisteriin
koskien toimitusta nro 2019-599173.
6) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankintapäätös
reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista, Kuusamo-Kajaani ja
Kuusamo-Hossa.
7) Kainuun Prikaati. Pyyntö kunnan edustajien ja lääkäreiden
nimeämisestä vuoden 2019 kutsuntoihin.
8) Elite Alfred Berg. Varainhoidon yhteenveto ajalta 1. - 30.4.2019
9) Kiinteistöluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuiksi.
___________
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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,
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josta omavastuu 75 %:n avustuksella 17 500 euroa jakautuen kolmelle 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

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kamore - Kainuun moottorikelkkareitti -hankkeen rahoitushakemus
jätetään Maaseuturahastoon helmikuun 2019 loppuun mennessä.
Hanke on kaksivuotinen ja toteutetaan 2020 loppuun mennessä.
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Ohjausryhmä on pakollinen toimielin kaikissa hankkeissa. Hankkeen
ohjausryhmään valitaan edustaja kustakin Kainuun kunnasta ja
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.
___________
KHALL § 84

Hankerahoittaja on esittänyt vaatimuksen, että nyt rahoitettavilla
toimilla reiteillä/urilla on maanomistajasopimukset voimassa
vähintään 5 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Mikäli
maanomistajasopimuksissa tulee käytön suhteen muutoksia, kunta
huolehtii korvaavan yhteyden tekemisen ja sopimisen.
Meillä sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Lähestulkoon
kaikki sopimukset ovat valmiina, vain viimeiset uusien reittien osalta
sekä Metsähallituksen kanssa ovat vielä osin kesken, mutta
valmistuvat ajoissa.
Maaseuturahaston hankekausi päättyy 2020, mutta on sovittu, että
työt ja loppuselvitykset saavat jatkua vuodelle 2021, koska
hankkeen aloitus on viivästynyt. Siksi kaikilta kunnilta on hyvä olla
sitoumus kuntarahoitusosuudesta vuoteen 2021 saakka.
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta vakuuttaa, että kunta huolehtii reiteistä vähintään 5
vuotta hankkeen päättymisestä, huolehtii reittisopimuksista sekä
sitoutuu kuntarahoitusosuuteen vuoteen 2021 saakka.
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Päätös:
Otettiin pöydälle jaettu lisälista-asia käsittelyyn.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Kokous 20.5.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 71, 72, 74, 76, 82, 84

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: 68 - 70, 73, 75, 77-81, 83
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 24.5.2019 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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