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132 - 142
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Leila Karppinen
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Perjantaina 27.9.2019
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 132

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 133

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 26.9.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 27.9.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Valittiin Leila Karppinen ja Olli Pietilä.
______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 134

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Kunnanjohtaja.
- Metsänhakkuun jälkeisten kunnostus- ja viljelytöiden tekijän valinta.
- Kiinteistö Oy Saukkohaan tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen
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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Kunnanhallituksen kokousajan muuttaminen
KHALL § 135

Kunnanhallituksen 1.7.2019 kokouksessaan vahvistanut toimikauden 1.6.2019 - 31.5.2021 kokoustensa alkamisajaksi klo 17.
Tämän jälkeen on esitetty, että kokoukset muutettaisiin alkamaan aikaisemmin kuin klo 17.00. Kokousajan aikaistaminen helpottaa
esim. viranhaltijoiden kutsumisen kokoukseen esittelemään oman
toimialan asioita, kun heidän ei tarvitse jäädä odottamaan
kokouksen alkamista työpäivän päättymisen jälkeen. Työmatkan
pituuden johdosta useimmilla ei ole mahdollisuutta käydä välillä
kotonaan.
Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokoukset aloitetaan
1.6.2019 alkaneen toimikauden osalta seuraavasta kokouksesta
lukien klo 15.00.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kokoukset aloitetaan 14.10.2019
kokouksesta lähtien klo 16.00.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
ehdotuksen.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Hallintosäännön 161 §:n muuttaminen
KHALL § 136

Hallintosäännön 161 §:ssä määrätään luottamushenkilöiden palkkioiden maksamisen aikataulusta. Säännöksen mukaan palkkiot
maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
TaHe-palveluiden siirtyessä Monetra Oy:n tuottamiksi on siirron valmistelussa palkkahallinnon osalta esitetty käytänteiden yhtenäistämisestä niin, että palkkiot maksettaisiin neljä kertaa vuodessa
(huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopussa).
Muutos koskisi palkkioiden maksua vuoden 2020 alusta lukien.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksy
hallintosäännön 161 §:n muuttamisen niin, että palkkiot maksetaan
neljä kertaa vuodessa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Kainuun vesimyllyjen rakennussuojeluesityksestä
KHALL § 137

Museovirasto on tehnyt 9.11.2017 esityksen Kainuun vesimyllyjen
suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010) nojalla. Rakennussuojeluesitys kattaa yhteensä 16 vesimyllyä Kainuun alueella. Ristijärven kunnan alueella suojeluesitys
koskee Karppalan turbiinimyllyä (kiinteistötunnus 697-401-878-23) ja
myllylatoa (kiinteistötunnus 697-401-52-13).
Kaikki 16 puromyllyä ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä. Niitä koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet. Pääosa kohteista on osoitettu Kainuun
maakuntakaavassa kulttuurihistoriallisesti merkittävinä kohteina.
Myllyjä ei ole suojeltu erityislainsäädännön nojalla.
Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (2010/498) 8 §:n
mukaan merkittävyyttä arvioidaan kuudella kriteerillä, joista Kainuun
myllyt täyttävät seuraavat:
- Harvinaisuus ja ainutlaatuisuus
- Historiallinen tyypillisyys alueelle
- Kohteen tiettyä aikaa tai aluetta kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)
Myllyt ovat esimerkki käytöstä pois jääneestä, mutta aikaan alueelle
erityisen tyypillisestä rakennuksesta. Ne edustavat samalla kansanrakentamista ja varhaista tekniikkaa. Käyttökuntoon korjattuina ne
osoittavat toiminnallisesti ja havainnollisesti myllytoimintaa.
- Kohteen alkuperäinen tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan,
arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys;
kohteen säilyneisyys.
- Kohteen merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai
siitä kertovana ja tietoa lisäävänä esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)
Myllyt todistavat Kainuun myllyperinteestä ja ne ovat olleet olennainen osa maataloutta Kainuussa pidempään kuin muissa Suomen
osissa.
Kainuun ELY-keskus pyytää rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 7 §:n 1 momentin nojalla Ristijärven kunnan lausuntoa
Ristijärven kunnan alueella sijaitsevasta vesimyllystä ja myllyladosta.
Lausunto tulee toimittaa 18.10.2019 mennessä. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista ELY-keskuksessa.
Kunkin myllyn kohdalta esitetään aluerajaus. Suojelu velvoittaa myllyn ja sen ympäristön hoitamiseen ja ylläpitoon sekä tuhoutuneiden
osien korvaamisen uusilla. Museovirasto pitää tärkeänä, että myllyille laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka perusteella hoito- ja
korjaustoimien suunnittelu ja toteutus on mahdollista.
Säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on kattojen sekä vedenvaraisten rakenteiden ja laitteiden kunnossapito. Rakennusmateriaalina tulee käyttää tiukkasyistä mäntyä ja vesirakenteissa mieluiten
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lehtikuusta sekä myllyrakenteiden perinteitä noudattaen myös muita
puulajeja. Sekä uudet että vanhat vedenvaraiset osat tulee suojata
ajoittain hautatervalla.
Myllyrakennuksista ja rakenteista tulee poistaa säännöllisesti kosteutta pidättävät roskat, jäkälät ja sammaleet. Kasvillisuus tulee raivata säännöllisesti pois rakennusten vierustoilta ja lähiympäristöstä.
Mylly-ympäristö tulee huoltaa ja ylläpitää. Lähiympäristössä tulee
välttää uudisrakentamista, maansiirtotöitä, hakkuita, tietöitä, vesistöjärjestelyitä, eikä myllypuroja saa kuivattaa johtamalla vettä liiaksi
muualle. Olisi suositeltavaa säilyttää myös kosken niska ja suvanto
varsinkin silloin kun ovat lähellä.
Ehdotetut suojelumääräykset:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Suojeltuja rakennuksia ja rakenteita ei saa purkaa.
Rakennuksia, rakenteita ja laitteita sekä aluetta tulee käyttää,
hoitaa ja korjata heikentämättä niiden kulttuurihistoriallista tai
maisemallista arvoa.
Korjaustoimenpiteiden tulee perustua riittäviin tietoihin ja korjaustoimenpiteissä tulee käyttää alkuperäistä vastaavia tai
muuten sopivia materiaaleja ja työmenetelmiä.
Museovirastoa tai sen osoittamaa toimijaa on kuultava asiantuntijana korjaustoimenpiteissä sekä ulko- ja sisätiloissa tavanomaista huoltoa merkittävimmissä asioissa. Museovirastolla on
oikeus antaa ohjeita suojelumääräysten soveltamisessa.
Luovuttaessaan suojeltavaksi määrätyn rakennuksen, luovuttajan on luovutuskirjaan otettavalla maininnalla tai muutoin todistettavasti ilmoitettava saajalle tästä päätöksestä.
Jos suojeltavaksi määrätty rakennus tai rakenne on vahingoittunut tai tuhoutunut rakennuksen omistajan on ilmoitettava siitä
viipymättä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Lisäksi on noudatettava mitä laissa rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) on vielä säädetty.

Valmistelija:
Lisätiedot:

hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
kunnanjohtaja, puh. 044 7159300

Kunnanjohtaja:
Ristijärvellä kunnan Karppalan turbiinimyllylle ja myllyladolle ei löydy
rakennustunnusta. Kunta puoltaa suojelua. Suojelulla varmistetaan
ainutlaatuisen myllyn ja ympäristön säilyminen. Historiallinen mylly
voi olla jatkossakin matkailukohteena ja tapahtumien järjestämispaikkana. Paikka mahdollistaa myös matkailupalvelujen kehittämisen arvokkaan kohteen yhteyteen.
Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asia takaisin valmistePöytäkirjan tarkastajat:
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___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Toimielimen luottamushenkilön vaihtaminen kuntalain 75 §:n 3 kohdan perusteella
KHALL § 138

Valtuusto on kokouksessaan 17.6.2019 suorittanut kunnanhallituksen vaalin ajalle 1.6.2019 - 31.5.2021. Tarkastuslautakuntaan on
valtuuston päätöksellä 20.6.2018 § 13 valittu jäsen, joka ei Kuntalain 75 §:n 3 kohdan perusteella ole vaalikelpoinen kunnanhallituksen nimittämisen jälkeen: tarkastuslautakuntaan ei ole
vaalikelpoinen henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen läheinen
(koskee myös varajäseniä). Läheisellä tarkoitetaan myös läheisen
aviopuolisoa tai avioliitonomaisessa suhteessa olevaa.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa joko tarkastuslautakunnan kokoonpanoa tai hallituksen varajäsenten nimittämisen
niin, että tarkastuslautakunnan jäsenen osalta poistuu kuntalain 75
§:n 3 kohdan vastainen tilanne.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden toteuma ajalla 1.1. - 31.8.2019
KHALL § 139

Hallintosäännön 57 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle huhtikuun ja elokuun lopun tilanteesta.
Kunnanhallitukselle raportointi toteutetaan sen päättämällä tavalla.
Raporttiin sisältyy arvio koko vuoden toteumasta, jossa on huomioitu
tiedossa olevat ennusteeseen vaikuttavat asiat. Verotulojen toteuman ennuste perustuu jo toteutuneisiin verotilityksiin sekä ennusteisiin kuntien verotilitysten kehityksestä kuluvana vuonna.
Ansioveron tilitysten ennusteen heikkeneminen tulorekisterin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi on myös Ristijärven kunnan verotuloennustetta heikennetty huhtikuun lopun tilanteesta tehtyyn ennusteeseen verrattuna. Sote ky:n alijäämän vaikutus on huomioitu
tämän hetken alijäämäennusteen perusteella. Omassa toiminnassa
talousarvion ylityksiä voi tulla opetustoimessa ellei loppuvuoden aikana pystytä ajankohdan mukaista ylitystä kompensoimaan.
Ennusteen mukaan tilikauden tuloksen mukainen alijäämä on muodostumassa talousarviossa arvioitua suuremmaksi.
Valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan tytäryhteisöt antavat raportin elokuussa. Raportit on toimitettu kunnanjohtajalle.
Liite

Toteumaraportti 1.1. - 31.8.2019

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoonsa saatetuksi ja antaa sen
edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Option käytön hyväksyminen reittipohjaisissa käyttöoikeussopimuksissa
KHALL § 140

Ristijärven kunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
solmimiin reittipohjaisten käyttöoikeussopimusten maksuosuuksiin.
Sopimukset on solmittu ajalle 5.6.2016 - 2.6.2019. Sopimuksiin sisältyy optio 1+1 vuotta. Sopimuksia on yhteensä 27 kappaletta ja ne
kaikki kuuluvat Kainuun yhteishankintaan.
Sopimuksiin sisältyvä toinen optiovuosi ajalle 1.6.2020 - 6.6.2021
otetaan käyttöön, mikäli kaikki kunnat sen hyväksyvät. Optio otetaan
käyttöön sopimuksen mukaisilla hinnoilla ja ehdoilla suhteuttaen varsinainen sopimusaika optiokauteen.
ELY-keskus pyytää ilmoittamaan, hyväksyykö kunta sopimusten optiovuoden lunastamisen edellä mainitulle ajanjaksolle. Hyväksyminen tulee ilmoittaa 30.9.2019 mennessä.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta hyväksyy osaltaan optiovuoden 1.6.2020 6.6.2021 käyttöön ottamisen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Opetuhallituksen päätös valtionavustuksen takaisinperinnästä
KHALL § 141

Opetushallitus on tehnyt 11.9.2019 päätöksen Varhaiskasvatuksen
toteuttamalle hankkeelle myöntämäänsä valtionavustusta koskevasta takaisinperinnästä. Avustus on maksettu hankkeen alkaessa.
Hankkeelle on myönnetty avustusta 70 % hyväksytyistä kokonaismenoista. Loppuselvityksen ja lisäselvityksen mukaan hankkeen hyväksyttävät toteutuneet menot 9 235 euroa jäävät hankkeelle myönnetyn avustuksen mukaisista kokonaismenoista noin 20 %. Takaisinperittävän avustuksen määrä on 5 016 €.
Ristijärven kunta on tehnyt asiassa opetushallitukselle oikaisuvaatimuksen, jossa on esitetty hankkeelta pois jääneiden henkilöstökustannusten huomiomista hankkeen menoissa. Opetushallitus ei ole
hyväksynyt jälkikäteen ilmoitettuja menoja hankkeelle.
Opetushallituksen päätöksestä on mahdollista valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta tyytyy opetushallituksen päätökseen avustuksen takaisinperinnästä eikä tee asiassa
jatkovalitusta hallinto-oikeuteen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtatajan ehdotuksen
ja päätti antaa huomautuksena sivistystoimen vastuuhenkilölle, että
hakkeiden hallinnointia tulee tehostaa.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 142

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Ristijärven seurakunta. Kirkkoneuvoston päätös 30.8.2019.
koskien kunnan suunnittelemaa uimarannan ja venerannan kehittämistä. Seurakunta hyväksyy Ristijärven kunnan suunnitelmat.
2) Kainuun liitto.
- Maakuntahallituksen päätös edustajien nimeämisestä Kainuun
koulutusasian neuvottelukuntaan ja toimikauden jatkaminen
- Edustajien nimeäminen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään ja toimikauden jatkaminen.
3) Kainuun sote ky / yhtymähallituksen päätökset
- Talouden seuranta ajalla 1.1. - 30.6.2019
- Talouden tasapainottamistoimenpiteet
4) Vapaa-ajan kalastajat ja kansalaiset Oulujoen puolesta. Esitys
luonnonmukaisten vaelluskalaväylien ja lisääntymisalueiden toteuttamiseksi Oulujoella.
5) Verohallinto. Tiedote veronsaajille verovuodelta 2019 tilitettävistä
henkilöasiakkaiden tuloveroista.
6) Elite Alfred Berg. Varainhoidon yhteenveto ajalta 1.6. - 30.6.2019.
7) Metsäliitto. Mittaustodistus puukaupasta.
8) Typ-johtoryhmän 6.9.2019 kokouksen muistio.
9) Valtiovarainministeriö. Päätös 13.9.2019. Vuotta 2021 koskevien
kuntien yhdistämisesitysten toimittaminen. Esitykset tulee toimittaa
30.4.2020 mennessä.
10) Valtiovarainministeriö. Lausuntopyyntö digi- ja väestötietovirastoa koskevista asetusluonnoksista. Ristijärven kunta ei anna lausuntoa.
11) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2019.
12) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen.
Päätökset (§): 136, 140, 141

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: 132, 133, 134, 137, 138, 139, 142
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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 27.9.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty _____._____.________
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Pöytäkirjan tarkastajat:

17

