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Oikarinen Paavo
Hälinen Hannu
Karppinen Leila
Pietilä Olli
Pikkarainen Tapio
Tolonen Helka
Tolonen Tarja
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Keränen Hanna-Leena

17:00 - 18:25 valtuuston II
varapj
17:00 - 18:25 valtuuston I varapj
17:00 - 17:50 valtuuston
puh.joht.
17:00 - 18:25 kunnanjohtaja
17:00 - 18:25 pöytäkirjanpitäjä

Klemetti Arto
Tolonen Ritva
Seppänen Petteri
Härkönen Terttu

Tehtävä
Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuh.joht.

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja

Terttu Härkönen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
109 - 116
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Torstaina 15.8.2019
Olli Pietilä
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Perjantaina 16.8.2019
osoitteessa www.ristijarvi.fi
Lea Lukkari
palvelusihteeri
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 109

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 1.7.2019 § 100 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 § 110

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen 1.7.2019 § 100 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 15.8.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 16.8.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Valittiin Olli Pietilä ja Tapio Pikkarainen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 111

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Teknisen päällikön päätökset 1., 2. ja 5.7.2019
- Ilmalämpöpumpun hankinta Ensihoidon tiloihin
- Kulkusillan hankinta vuokratalo (Aholantie 30) kohdalle
- Kiertotien käyttöoikeus Juustoleipätapahtuman aikana
- Tieavustukset
2) Hallintopäällikkö: Työkokemuslisän myöntäminen.
3) Kunnanjohtaja: Päätös etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä
(ei otto-oikeutta).
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainittuihin päätöksiin
kohdissa 1-2, vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kaavaehdotuksesta
KHALL § 112

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maakuntakaavan laatiminen
on meneillään Kainuussa. Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitteena on ajantasaistaa Kainuun voimassa oleva maakuntakaava 2020.
Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarjojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä (mm. ampumaradat, ulkoilureitit, biotalous ja turvetuotanto). Maakuntakaavan tarkistamisen tavoitevuosi on 2030.
Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta
Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 voimaan tullessaankumoaa tai
muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja
sisältää teknisluontoisia korjauksia 1. vaihemaakuntakaavan,
Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun
tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.
Kaavan laatimiseen liittyen on valmistunut "Kainuun
vaihemaakuntakaava 2030, Kainuun maakuntakaavojen
tarkistamisen kaavaehdotus 20.6.2019" (liitteet). Tarkistuksen
yhteydessä kumoutuvat maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
on esitetty valmisteluaineistossa.
Kainuun liiton pyytämä lausunto kaavaehdotuksesta tulee antaa kirjallisena viimeistään 30.8.2019 klo 12.00 mennessä.
Lausuntopyynnön liitteet voi lukea osoitteessa:
https://bit.ly/2WMdnFq.
Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puh. 044 7100 864
Maankäyttöasiantuntija Martti Juntunen, puh. 044 7100 850
Aluesuunnitteluasiantuntija Sanna Schroderus, puh. 044 7100 873
Suunnittelija Sanna Nikola-Määttä, puh. 044 4100 745
Valmistelija: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta on lausunut 13.8.2018 § 136 kaavaluonnoksesta ja
kaavaehdotukseen ei ole lisättävää.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tapahtumatoimikunnan jäsenet ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021
KHALL § 113

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.7.2017 § 166 päättänyt asettaa pysyväisluontoisen toimikunnan, jonka toimikausi on sama kuin
kunnanhallituksen. Toimikunnassa on ollut jäsen ja varajäsen Ristijärven kulttuuritapahtuma ry:stä, Ristijärven Martat ry:stä ja Ristijärven Pyry ry:stä sekä Ristijärven kunnanhallituksen nimeämä
edustaja. Jäseniä on päättyneellä toimikaudella ollut yhteensä viisi.
Kunnanhallitus on nimennyt myös toimikunnalle puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan sekä sihteerin.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää toimikuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Jäsenten lisäksi kunnanhallitus nimeää toimikunnalle sihteerin.
Päätös:
Kunnanhallitus yksimielisesti nimesi toimikuntaan seuraavat jäsenet
ja varajäsenet:
Anu Kemppainen
varajäsen Tarja Härkönen
Annamari Komulainen varajäsen Eineliisa Heikkinen
Leila Karppinen
varajäsen Kaisa Kurkinen
Olavi Oikarinen
varajäsen Timo Tervonen
Jouko Sievänen
varajäsen Arto Tolonen (Jokikylä)
Puheenjotajaksi nimettiin Olavi Oikarinen ja varapuheenjohtajaksi
Annamari Komulainen.
Toimikunnan sihteeriksi nimettiin palvelusihteeri Lea Lukkari.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 114

10/2019

8

12.08.2019

Kaava-alueen määräalakauppa
KHALL § 114

Ristijärven kunnalle on tarjottu ostettavaksi kiinteistöltä Pitkäaho
RN:o 1:131 (697-401-1-131) kaksi asemakaava-alueen
määräalaa:
- omakotitontti Pappilantien varrella, pinta-ala n. 890 m2
- Verkkotien varrella oleva määräala (M), pinta-ala n.5000 m2
Verkkotien varrella sijaitsevan määräalan käyttötarkoitusta on
mahdollista tarkastella vireillä olevan asemakaavamuutoksen
yhteydessä niin, että kaavamerkintöjä muutetaan siten, että
määräalalle voitaisiin rakentaa pienteollisuutta
palvelevia rakennuksia. Kunnalla on tarve myös kaavoitetuille
teollisuustonteille.
Lisätietoja: kunnanjohtaja p. 044 7159300
Liite: Kauppakirjan luonnos (esitellään kokouksessa)
Kunnanjohtaja:
Kunnahallitus päättää ostaa Ristijärven kunnassa kirkonkylän kaava-alueella sijaitsevat kiinteistöön 697-401-1-131 kuuluvat kauppakirjan karttaliitteeseen merkityt määräalat kauppakirjan mukaisin ehdoin. Kauppahinta on 5.000,00 euroa. Kunnanjohtajalla on oikeus
tehdä teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia kauppakirjan luonnokseen kauppakirjaluonnoksen viimeistelemiseksi allekirjoitusta varten.
Kunnanjohtajan uusi edotus kokouksessa:
Asia siirretään jatkovalmisteluun.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan kokouksessa
tekemän ehdotuksen.
Valtuuston puheenjohtaja Ritva Tolonen poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn päätyttyä klo 17.50.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen
KHALL § 88

Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2019 enintään 10 milj. euroa
harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta kunnille, jotka ovat lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Tuen tarpeen arvioinnissa otetaan
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.
Valtionosuuden myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt
taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä
valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteissä. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteessä merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee ja
mitkä toimenpiteet ovat. Valtionviranomainen voi asettaa korotuksen
myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää
myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.
Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi. Edellä mainittu
ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.
Hakemuksen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.
Ministeriö voi asettaa valtionosuudesta annetun lain 30.2 §:n perusteella valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainottamissuunnitelman lisäksi:
1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa
päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee käyttötalous- ja investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan
kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.
2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen
velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.
Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden2019 tilannetta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.
Hakemus tulee toimittaa Valtiovarainministeriöön 30.8.2019 mennessä.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen myöntämiselle asetettujen kriteerien perusteella siitä, hakeeko
Ristijärven kunta korototusta vuodelle 2019.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Ristijärven kunta hakee
harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.
_____________
KHALL § 115

Virkamiestyönä valmisteltu valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen hakemus tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Hakemus on laadittu valtiovarainministeriön julkaiseman hakemuslomakkeen mukaisena.
Hakemuksessa tulee esittää kunnan yksilöidyt talousvaikeudet , johin korotusta haetaan sekä perustelut, jotka osoittavat edellä mainitut vaikeudet poikkeuksellisiksi tai tilapäisiksi. Lisäksi tulee yksilöidä
talousvaikutusten ajankohta ja euromääräinen vaikutus kunnan talouteen.
Liite

Hakemus

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista valtionosuuden
korotusta liitteellä esitetyn hakemuksen mukaiseti.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 116

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Mela, maatalousyrittäjien eläkelaitos.
- Ilmoitus 1.7.2019 valtionkorvauksesta maatalousyrittäjjien lomituspalvelun käyttökustannuksiin. Ennakko 1.7.2019 lähtien.
- Tiedustelu 28.6.2019 kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen. Vastaus tulee antaa
30.8.2019 mennessä. Tiedustelu on osoitettu kunnanjohtajalle.
- Ilmoitus 10.6.2019 Turkistuottajien lomituspalvelun valtionkorvauksesta v. 2018. Ennakkona liikaa maksettu määrä on palautettu.
2) Muistio Ristijärven työllisyystyöryhmän kokouksesta 18.6.2019.
3) Hyrynsalmen kunta. Lyhennysote Hyrynsalmen kunnan hallintosäännöstä (rakennustarkastajan sijainen).
4) Kainuun sote ky. Yhtymähallituksen päätökset 12.6.2019
- Muutokset Ristijärven hoivayksikön toiminnassa v. 2019 aikana.
- Kainuun kuntien TAHE-palvelujen siirtoon liittyvien työtehtävien
hoito ja laskutettavat kustannukset.
- Kainuun HyTeTu:n edistämisen rakenteiden ja toimenpidesuunnitelman valmistelu.
5) VM.
- Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien
taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi.
Ristijärven kunta ei anna asiasta lausuntoa.
- Kirje avustuksen hakemisesta kuntien digitalisaation edistämiseen
ja ehdotukset kuntien yhteisiksi hankkeiksi.
6) Verohallinto. Verotuspäätös yhteisön tuloverosta 2018. Ei maksettavaa tai palautettavaa veroa.
7) Kainuun liitto. Kainuun liiton perussopimuksen 20 §:n mukainen
talouden ja toiminnan raportti 1/2019.
8) Kainuun Etu Oy. Väliaikaisrahoitus 1/2019.
9) Erillisverkot. Sulautumisilmoitus
10) Kainuun ELY. Päätös investointihankkeen taloudellisesta tuesta.
11) Vaasan hallinto-oikeus. Varas vastineen antamiseen Pojois-Suomen AVI:n päätöksestä 29.5.2019, nro 71/20198 tehtyyn valitukseen. Ristijärven kunta ei anna asiassa vastinetta.
12) Elite Alred Berg. Salkkuraportti 30.6.2019.
13) Kainuun prikaati. Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kainuun prikaatin johtamassa taisteluharjoituksessa 11. - 15.11.2019 ja 9. - 13.12.2019.
14) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. OUMO-puitesopimuksen
hanke-esitykset vuodelle 2020 tulee tehdä 15.9.2019 mennessä.
15) Kiinteistöluovutusilmoitukset.
Päätös:
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 113, 115

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.
Pykälät: 109, 110, 111, 112, 114, 116

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 16.8.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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