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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 97

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:
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 98

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 4.7.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävillä perjantaina 5.7.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Valittiin Hannu Hälinen ja Leila Karppinen.
Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 3.7.2019.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 99

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1. Teknisen päällikön päätökset 10. - 20.6.2019 Tieavustukset
2. Kunnanjohtaja
- 7.6.2019 Sopimus Kamore -hankkeen tuen siirtämisestä hankkeen
hallinnoijana toimivalle Sotkamon kunnalle
- 25.6.2016 Yhteisen projektipäällikköpalvelun ostaminen
Tahe-projektiin
3. Hallintopäällikkö 24.6.2019. Opettajan vuosisidonnainen lisä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan ilmoitettuihin päätöksiin,
vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen kokousajat toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 sekä esityslistojen
postitus
KHALL § 100

Kunnanhallitus on päättänyt 10.12.2018 ohjeellisista kokousajoista
vuodelle 2019. Samassa yhteydessä on päätetty myös esityslistojen postittamisesta. Esityslistojen postittamista koskevaa päätöstä
on muutettu 8.4.2019. Muutos toteutuu siinä vaiheessa, kun sähköinen kokoushallinta on käytössä.
Kokoukset pidetään 10.12.2018 päätöksen perusteella joka kolmas
maanantai klo 17.00 alkaen. Lisäksi asioiden niin vaatiessa pidetään ylimääräisiä kokouksia.
Esityslistojen postittamisesta on 8.4.2019 päätetty, että esitystlistoja
ei lähetetä postitse enää sen jälkeen, kun sähköinen kokoushallintaohjelma on otettu käyttöön. Esityslistoja ei myöskään postiteta
myöskään kokoukseen kutsuttaville varajäsenille, vaan esityslistat
luetaan sähköisessä muodossa kokoushallintaohjelmassa. Muille
kuin kokoukseen osallistuville varajäsenille ja tarkastuslautakunnan
jäsenille esityslistat ovat luettavissa kunnan internet -sivulla.
Valtuusto on suorittanut 17.6.2019 kunnanhallituksen vaalin toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2021. Toimikautensa aloittavalle kunnanhallitukselle varataan mahdollisuus muuttaa kokoustensa aikataulua.
Voimassa oleva hallituksen 10.12.2018 tekemään päätökseen
perustuva ohjeellinen kokousaikataulu oheismateriaalina.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää mahdollisista muutoksista kokousaikoihin ja
esityslistojen postitukseen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kokousajat ja esityslistojen
postituksen 10.12.2018 § 206 ja 8.4.2019 § 52 tehtyjen päätösten
mukaisina.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen edustaja lupa- ja valvontalautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019 31.5.2021
KHALL § 101

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin
toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustakasi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Edustajaa ei voi kuitenkaan
määrätä tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan
eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.
Valtuuston 14.6.2017 hyväksymän hallintosäännön mukaan Ristijärven kunnassa on lupa- ja valvontalautakunta.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää edustajansa lupa- ja valvontalautakuntaan
toimikaudeksi 1.6.2019 - 31.5.2021.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen lupa- ja
valvontalautakuntaan Hannu Hälisen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen edustajat yhteisöissä ja konserniyhtiöissä toimikaudella 1.6.2019 31.5.2021
KHALL § 102

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kunnanhallitus päättää edustajan
nimeämisestä niiden yhtiöiden tai yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin, joissa kunta on osakkaana.
Yhtiön ja yhteisöt, joissa kunta on osakkaana:
- Ristijärven vesihuolto-osuuskunta
- Kainuun ETU Oy
- Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä
- Seniorpolis Oy
- Osuuskunta Seniorisilta
- Ristijärven Vuokratalot Oy
- Jokikylän vesihuolto-osuuskunta
- Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry
- SVS:n Pohjois-Suomen piiri
- Metsäliitto
- Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys
- Viitostie ry
- Kainuun Liikunta ry
Muissa tässä mainitsemattomissa yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiö- ja
vuosikokouksissa kuntaa edustaa kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa ja varaedustajansa
seuraavien yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin toimikautensa ajaksi:
- Ristijärven vesihuolto-osuuskunta
- Seniorpolis Oy
- Osuuskunta Seniorisilta
- Ristijärven Vuokratalot Oy
- Kiinteistö Oy Saukkohaka
- Metsäliitto
- Kainuun Liikunta ry
- Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys
- Viitostie ry
- SVS:n Pohjois-Suomen piiri
- Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry
- Jokikylän vesihuolto-osuuskunta
Seuraavien yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin edustaja nimetään
1.6. jälkeen pidettävään vuoden 2019 kokoukseen
- Kainuun Etu Oy
- Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä (EkoKymppi)

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 102

9/2019

9

01.07.2019

Muiden yhtiöiden ja yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksissa kuntaa
edustaa kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä.
Päätös:
Kunnanhallitus nimitti edustajansa ja varaedustajansa yksimielisesti
seuraavasti (varsinainen/varaedustaja):
- Ristijärven vesihuolto-osuuskunta: Olli Pietilä/Hanna-Leena
Keränen.
- Osuuskunta Seniorisilta: Paavo Oikarinen/Ritva Tolonen
- Ristijärven Vuokratalot Oy: kunnanjohtaja
- Kiinteistö Oy Saukkohaka: kunnanjohtaja
- Metsäliitto: Olavi Oikarinen/Mauno Heikkinen
- Kainuun Liikunta ry: Helka Tolonen/Ritva Tolonen
- Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys: Minna-Liisa Laakso/Olavi
Oikarinen
- Viitostie ry: kunnanjohtaja
- SVS:n Pohjois-Suomen piiri: Anja Juntunen/Minna Savikko
- Kainuun käsi- ja taideteollisuus ry: Eineliisa Heikkinen/Hilkka
Heikkinen
- Jokikylän vesihuolto-osakeyhtiö: Anu Kemppainen/Pasi Torvinen
Seuraavien yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin edustaja nimetään
1.6. jälkeen pidettävään vuoden 2019 kokoukseen
- Kainuun Etu Oy: Paavo Oikarinen/Tarja Tolonen
- Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä (EkoKymppi): Anu
Kemppainen/Tarja Tolonen
Todettiin, että Seniorpolis Oy:öön ei ole enää tarpeellista nimetä
edustajaa.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen edustajat yt-toimikunnassa sekä virka- ja työehtosopimuksen
mukaisissa paikallisneuvotteluissa
KHALL § 103

Yhteistyötoimikunnan kokoonpanosta on säädetty hallintosäännön
19 §:ssä. Ristijärvellä ei ole erillistä työsuojelutoimikuntaa, vaan yhteistyötoimikunta hoitaa myös työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät.
Yhteistyötoimikuntaan kuuluvat työnantajan edustajina yksi kunnanhallituksen nimeämä henkilö tai hänen varahenkilökseen nimetty,
kunnanjohtaja sekä hallintopäällikkö KT-yhdyshenkilönä (yhteistyötoimikuntakokoonpano) ja lomituspäällikkö työsuojelupäällikkönä
(työsuojelutoimikuntakokoonpano). Henkilöstön edustajina ovat
pääsopijajärjestöjen nimeämät työsuojeluvaltuutettu tai varavaltuutettu sekä pääluottamusmies tai varapääluottamusmies riippuen siitä
missä asioissa toimikunta kokoontuu.
Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorovuosina työnantajan ja henkilöstön edustajista.
Yhteistyötoiminnassa käsiteltävistä asioista on säädetty kuntien yhteistoimintalain (2007/449) 4 §:ssä.
Paikallisia neuvotteluja voidaan käydään esim. silloin, kun paikallisesti halutaan poiketa voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai
työehtosopimuksen määräyksistä ja harkinnanvaraisista paikallisesti
sovittavista palvelussuhteen ehdoista.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen edustajansa ja tälle varaedustajan
- yhteistyötoimikuntaan
- virka- ja työehtosopimusten mukaisiin paikallisneuvotteluihin
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen yhteistyötoimikuntaan sekä virka- ja työehtosopimusten mukasiin paikallisnevotteluihin Tarja Tolosen ja varaedusajaksi Paavo Oikarisen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston kokousten 13.2.2019 ja 17.6.2019 päätösten täytäntöönpano
KHALL § 104

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on
jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Päätökset lukuun ottamatta järjestäytymis- ja tiedoksi annettavia
asioita.
13.2.2019
- Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2019 - 2020
- Jäsenen valinta Ristijärven Vanhaintukisäätiön hallitukseen
17.6.2019
- Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali
- Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 1.6.2019 - 31.5.2019
- Eron myöntäminen Minna Savikolle keskusvaalilautakunnan
jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta
- Laaja hyvinvointikertomus vv. 2017 - 2020
- Vuoden 2018 aikana tehdyt valtuustoaloitteet
- Tarkastuslautakunnan arviontikertomus 2018
- Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
- Talouden toteuma ajalla 1. - 30.4.2019
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokousten 13.2.2019 ja
17.6.2019 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
päättää panna päätökset täytäntöön.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ateriapalvelun tuottajan valinta
KHALL § 105

Kunnanhallitus on 29.4.2019 päätöksellään § 61 päättänyt kilpailuttaa ateriapalvelutuotannon ja ateriakuljetukset Ristijärven kunnassa.
Lisäksi optiona pyydettiin tarjouksia kouluruokailun järjestämisestä
koululla.
Ateriatuotannon osalta kilpailutuksessa pyydettiin tarjouksia aterioiden valmistuksesta Ristijärven keskustaajaman alueella sijaiitsevassa tuotantokeittiössä soten hoivaosaston asiakkaille ja hoivatalon
soten ja kunnan henkilökunnalle, päiväkodille ja koululle sekä muualle kuljetettavien aterioiden valmistuksesta ja pakkaamisesta (kotiateriapalvelu).
Tarjousten määräaikaan 14.6.2019 mennessä tarjouksen jätti yksi
tarjoaja, Attendo Oy ateriatuotannon osalta. Optiona pyydettyyn kouluruokailun järjestämiseen ei tullut yhtään tarjousta.
Attendo Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset ja on tarjouspyynnön mukainen sekä sisältää vaaditut
palvelukuvaukset. Koska tarjouksia saapui vain yksi, erillistä tarjousten vertailua ei ole tehty.
Tarjousvertailu liitteenä.
Tarjoukset ja ja tarjousvertailut tulevat julkisiksi hankintasopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen.
Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjous ja tarjouksen liitteet sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia (laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 20).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Attendo Oy:n tarjouksen ateriapalvelujen tuottamiseksi. Sopimus alkaa kun Ristijärven uusi hoivatalo
valmistuu ja aloittaa toimintansa (arvio 15.2.2020) ja on voimassa
31.12.2021. Sopimukseen sisältyy opito 1+1 vuotta. Tilaaja ilmoittaa
vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden loppua option
käyttämisestä.
Hankinta sisältää kunnan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän Ristijärven kunnan toimintojen ateriapalvelujen tuottamisen.
Molempia osapuolia sitova hankintasopimus syntyy vasta sen jälkeen, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja tilaaja Ristijärven kunta sekä valittu palveluntuottaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 105

9/2019

13

01.07.2019

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Valtuuston II varapuheenjohtaja Hanna-Leena Keränen saapui
kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.15.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ateriakuljetusten hankinta
KHALL § 106

Ristijärven kunnan nykyinen ateriakuljetussopimus päättyy
31.12.2019.
Ristijärven kunta on pyytänyt tarjoukset ateriakuljetuksista aterianpalvelujen tuottamisen yhteydessä. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen saattoi jättää joko ateriatuotannosta tai ateriakuljetuksista
sekä molemmista. Yhdistettyjä tarjouksia ei tullut.
Ateriakuljetusten tarjouspyyntö koski kunnan oppilasruokailun kuljetuksia, kotipalveluaterioiden kuljetuksia sekä muita sote-toimialan
kuljetuksia. Tarjous tuli jättää jokaisesta tarjouspyynnössä ilmoitetusta kuljetuskohteesta. Osatarjouksia ei ollut mahdollista jättää.
Tarjousten määräaikaan 14.6.2019 mennessä ateriakuljetuksista
tarjouksen jätti kolme tarjoajaa.
Tarjousvertailu liitteenä.
Tarjoukset ja ja tarjousvertailut tulevat julkisiksi hankintasopimuksen
allekirjoittamisen jälkeen.
Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjous ja tarjouksen liitteet sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia (laki
viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § kohta 20).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä Posti Oy:n tarjouksen tarjousvertailun mukaisesti hinnaltaan halvimpana ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan sopivana.
Sopimus alkaa 1.1.2020 ja on voimassa 31.12.2021. Sopimukseen
sisältyy opito jatkosopimuksesta 1+1 vuotta. Tilaaja ilmoittaa vähintään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden loppua option käyttämisestä.
Hankinta sisältää kunnan ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän Ristijärven kunnan toimintojen ateriakuljetukset.
Molempia osapuolia sitova hankintasopimus syntyy vasta sen jälkeen, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja tilaaja Ristijärven kunta sekä valittu palveluntuottaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Posti Oy:n tarjouksen
ateriakuljetuksista kunnanjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 107

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Oikeusministeriö. Päätös 13.6.2019 kunnille suoritettavasta kertakorvauksesta vaalimenoista vuoden 2019 eduskunta- ja eu-vaaleissa. Korvaus yhteensä 4 800 € (vähimmäiskorvaus).
2) Kuntaliitto. Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2018 nettokuluista. Ristijärven kunnan maksuosuus oli 964 €.
3) Paltamon kunta. Kunnanhallituksen päätös kansalaisopiston opintomaksuista lukuvuodelle 2019 - 2020.
4) Kainuun liitto / väliaikainen valmistelutoimielin 3.6.2019. Esitys
Kainuun maakunnallisen vaikuttamistoimielimen perustamisesta.
Kainuun sote, Kainuun liitto ja Kainuun kunnat velvoitetaan tekemään jatkovalmistelua keskenään.
5) Kainuun ja Koillismaan liikenneturvallisuustoimija / Ramboll.
Traficomin tieliikenteen turvallisuuden valtionavustushaku 2019
käynnissä. Avustusta haettava elokuun loppuun mennessä.
6) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Päätös 17.6.2019 poikkeamista
rakentamisessa koskevassa päätöksessä. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.
7) Kainuun Etu Oy. Kuntarahoitushakemus I4B-hankkeeseen. Kuntarahoitus tulee vuodelle 2020 ja sen hyväksyminen päätetään ao.
vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.
8) ELITE Alfred Berg. Varainhoidon raportti toukokuulta 2019.
9) Pöytäkirja 6.6.2019 pidetystä Poliisin neuvottelukunnan kokouksesta.
10) Pöytäkirja YT-lain mukaisesta neuvottelusta 12.6.2019
(lomitushallinto)
11) Pöytäkirjan YT-lain mukaisesta neuvottelusta 8.5.2019
(ateriapalvelut)
12) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuiksi.
___________
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Kunnanjohtajan sijaisen määrääminen
KHALL § 108

Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisen, joka hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä kunnanjohtajan
poissa ollessa tai ollessa esteellinen. Hallintosäännön 24 §:n perusteella kyse on lyhytaikaisista poissaolotilanteista, kuten esim. vuosilomista.
Hallintosäännön 24 §:n 58. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää
kunnanjohtajan viransijaisen valinnasta enintään neljän kuukauden
harkinnanvaraisen virkavapauden ajaksi. Pitemmälle ajalle valinnasta päättää valtuusto (hallintosääntö 23 §).
Kunnanjohtajan tehtävien hoitamista tilanteissa, joissa sekä kunnanjohtaja että sijaiseki määrätty ovat estyneitä hoitamasta tehtävää tulisi olla nimetty henkilö, joka vastaa esimerkiksi kunnan toiminnasta
häiriötilanteessa. Yhtäaikainen estymisen aiheuttama tilanne voi
syntyä esim. sairaustumisesta tai lomien aikana.
Kunnanjohtajan varahenkilöksi on nimetty 18.1.2016 hallintopäällikkö, mutta ainoastaan kunnanjohtaja varahenkilönä toimineen virkavapaan ajaksi. Virkavapaus on päättynyt ja henkilö ei ole Ristijärven
kunnan palveluksessa.
Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisen hallintosäännön 13
§:n perusteella ja nimeää lisäksi molempien estyynenä olemisen
varalle 2. sijaisen.
Päätös:
Kunnanhallitus määräsi yksimielisesti kunnanjohtajan sijaiseksi
hallintosäännön 13 §:n perusteella hallintopäällikkö Terttu Härkösen
ja molempien estyneenä olemisen varalle tekninen päällikkö Ahti
Mikkosen.
Merkitään pöytäkirjaan, että Terttu Härkönen poistui kokouksesta
esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi
kunnanjohtaja Petteri Seppänen.
____________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiinei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 100, 101, 102, 103, 108

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,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Pykälät: 97, 98, 99, 104, 107
Seuraaviin kynnysarvot ylittäviin hankintapäätöksiin saa muutosta hakea vain hankintaan osallistunut
(Hankintalaki 1397/2016): 105 § ja 106 §

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ristijärven kunnan kirjaamosta.
Pöytäkirja on 5.7.2019 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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