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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 161

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 23.9.2019 § 135 mukaan kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas maanantai klo 16.00. 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 § 162

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 7.11.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 8.11.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Tapio Pikkarainen ja Helka Tolonen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 163

15/2019

04.11.2019

Viranhaltijapäätökset
KHALL § 163

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Hallintopäällikkö. Työkokemuslisäpäätökset
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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Kainuun työllisyydenhoidon kuntakokeilu
KHALL § 164

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti kuntien roolia
työllisyyspalvelujen järjestäjänä vahvistetaan. Hallitus käynnistää ensi keväänä työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosesseista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä
olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja niiden kesto on 2,5
vuotta. Hallituksen tavoitteena on laajentaa jatkossa kuntien järjestämisvastuuta edelleen.
Kokeilussa tavoitellaan nykyistä vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.
Kokeilussa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia
palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin
tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Edelleen kokeilussa tehostetaan palvelunohjausta ja palveluihin pääsyä, mukaan lukien monialaiset palvelut. Kokeilulla on tarkoitus testata ja luoda uusia toimintatapoja, jotka kunnallinen järjestämisvastuu mahdollistaa.
Kokeilussa kuntien vastuulle siirtyvät työnhakija-asiakkaiden palveluprosessit ja TE-palvelujen tarjoaminen, kohderyhmänä työttömät,
joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja
maahanmuuttajatyöttömät. Asiakasryhmien arvioitu yhteinen laajuus
TE-toimiston tietojen mukaan lokakuussa 2019 on seuraava:
Hyrynsalmi
69
Kajaani
2314
Kuhmo
338
Paltamo
146
Puolanka
111

Ristijärvi
33
Sotkamo
357
Suomussalmi 302
Yhteensä 3670

Kokeilukunnat vastaavat kokeilussa kyseisten asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen (TE-palvelujen) tarjoamisesta.
TE-toimisto ilmoittaa asiakkaille, että jatkossa hänen kotikuntansa
vastaa TE-palvelujen tarjoamisesta hänelle.
Valtiolta siirtyy kuntien työnjohdon alle henkilöstöresursseja sekä
päätösoikeus työllisyysmäärärahojen käyttöön asiakasvolyymien
mukaisesti. Päätösoikeus koskee palkkatuettua työtä pois lukien
kunnan palkkatukipaikat ja starttirahan päätöksiä määritellyn kiintiön
puitteissa. ELY-keskukset vastaavat edelleen koulutusten ja valmennusten hankkimisesta. TEM:n hyvin alustavan arvion mukaan
Kainuun TE-toimistosta kokeiluun kuntien työnjohtoon voisi siirtyä
yhteensä 9 htv, joista Kajaanissa 6 ja Kuhmossa, Sotkamossa ja
Suomussalmella kussakin 1 htv.
Kuntien edellytetään tuovan omia panoksia kokeiluun. Kuntien resurssoinnin viitearvona käytetään vuosittain vähintään 15 %:n tasoa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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vuoden 2018 työmarkkinatukimenoista. Ristijärven kunnan edellytetty panostus em. perusteella on 9 581 €. Panostus sisältää kokeiluun kohdistuvan henkilöstön, kehittämisen sekä kuntien tarjoamat
muut kuin lakisääteiset työllisyydenhoidon asiakaspalvelut. Resurssointitarve tarkentuu valmistelun edetessä.
TE-toimistosta kokeiluun siirtyvistä henkiöistä sekä Kajaanissa toimivasta TYP-palvelujen henkilöstöstä muodostetaan kokeilutoimisto.
Koska kokeilussa on tavoitteena hyödyntää mahdollisimman paljon
nykyisiä toimitiloja, niin Kajaanissa on käynnistetty selvitys TYP-palvelujen henkilöstön ja toiminnan siirtämisestä samoihin tiloihin
TE-toimiston kanssa. Kokeilukuntien työllisyydenhoidon henkilöstö
sekä Kainuun Sote ky:n kokeiluun liittyvien palvelujen henkilöstö
ovat jatkossakin kuntien ja kuntayhtymän työnjohdossa, mutta
toteuttavat kokeilua yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen
mukaisesti.
Kokeiluun voi hakea ELY-alueella yksittäinen kunta tai useampi kunta yhdessä siten, että kokeiluun mukaan tulevien kuntien asukasmäärä on yhteensä vähintään 30 000 ja niin, että ELY-keskuksen
alueella kokeiluun voisi siirtyä enintään 40 prosenttia TE-toimistojen
työnhakija-asiakkaista. Määrät ovat viitteellisiä. Niistä voidaan poiketa erityisen perustellusta syystä.
Useamman kunnan kokeilussa kokeilukunnat tekevät TEM:lle yhteisten hakemuksen. Se tehdään TEM:n ohjekirjeen mukaisesti, ja
siihen tulee liittää kutien yhteistä kokeilua koskeva aiesopimus sekä
kokeiluun osallistuvien kuntien kunnanhallitusten päätökset. Myös
Kainuun Sote ky:n päätös kokeiluun osallistumisesta tarvitaan, koska kuntayhtymä vastaa kokeilukunnissa olennaisista työllisyyden
hoitoon liittyvistä palveluista. Hakemus tulee toimittaa 19.11.2019
mennessä TEM:lle. Lyhyestä valmisteluajasta johtuen hakemuksen
ja aiesopimuksen kuntakohtaisessa päätösmenettelyssä joudutaan
todennäköisesti käyttämään erilaisia soveltuvia hallintomenettelyjä.
Hakemusta voidaan täydentää liitteillä myös hakuajan päättymisen
jälkeen.
Kajaanin kaupunginhallituksen työllisyysjaosto ja elinkeinojaosto linjasivat käynnistäessään valmistelua yhteistapaamisessa 24.9., että
Kainuussa on perusteltua asettaa tavoitteeksi kuntien yhteinen kokeiluhakemus. TEM:n ohjeluonnoksen perusteella kaupunki teki
kunnille tiedustelun alustavasta osallistumishalukkuudesta, johon
kaikki kunnat vastasivat myöntävästi. TEM:n ohjekirjeen saapumisen jälkeen kaupunki lähetti kunnille uuden tiedustelun pyytäen kuntien nimeämään edustajat kokeilun valmistelutyöryhmään ja ohjausryhmään. Valmisteluun on pyydetty edustajat myös Kainuun
ELY-keskuksesta, Kainuun TE-toimistosta, Kainuun Sote ky:stä sekä KELA:n pohjoisesta vakuutuspiiristä. Valmistelutyöryhmässä on
Kainuun Ammattiopiston edustus.

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 164

15/2019

8

04.11.2019

Kunnat ja muut tahot ovat ilmoittaneet edustajansa valmisteluun.
Valmistelutyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 21.10.
Ohjausryhmä kokoontui 1. kerran 28.10. ja teki kokoiluhakua
koskevia linjauksia. Ohjausryhmä kokoontuu vielä kerran ennen
hakemuksen jättämistä käsittelemään hakemusprosessia.
Valmistelutyöryhmä vastaa yhteisen hakemuksen valmistelusta.
Kainuun vs. TYP-johtaja Milla Tikkanen toimii valmistelutyöryhmän
ja ohjausryhmän sihteerinä ja vastaa hakemuksen muotoilusta.
Kajaanin kaupunginhallitus käsittelee kokeiluun hakemista
kokouksessaan 19.11.
Aiesopimus hankkeeseen osallistumisesta saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi, kun se on laadittu.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta osallistuu yhdessä
Kainuun muiden kuntien kanssa työllisyydenhoidon kuntakokeilu
-hankkeen hakemiseen. Kunta päättää hankkeeseen osallistumisesta sen jälkeen kun hankkeen toteutustapa ja kustannukset ovat selvillä. Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään lopullinen päätös osallistumisesta ja sopimuksen allekirjoittamisesta hankehakemuksen ja
valmistelun edetessä.
Päätös:
Aiesopimuksen luonnoksen sisältöä selostettiin kokouksessa.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Omarahoitusosuuden varaaminen Kainuun Etu Oy:n esittämiin hankkeisiin
KHALL § 165

Kainuun Etu Oy on käsitellyt strategiakokouksessaan 28.8.2019 erillisen omarahoituksen hakemista hankkeisiin kunnilta. Hallituksen
päätöksen mukaisesti Kainuun Etu Oy esittää omarahoituksen vuodelle 2020 seuraaviin hankkeisiin ja pyytää kuntia varautumaan perusrahoituksen lisäksi talousarvioissaan niihin.
Kestävästi kasvava kaivosmaakunta -hanke 2020 - 2021
-rahoitustarve 40 000 €/vuosi vuosina 2020 ja 2021
Invest In -palvelut maakunnassa tulevaisuudessa, uusi hanke
- rahoitustarve 20 000 € vuonna 2021 ja 40 000 € vuonna 2021
Maakunnan digitaaliset palvelut (dipa -hanke)
- rahoitustarve 20 000 €/vuosi vuosina 2020 ja 2021
Pyynnössä ei ole esitetty kuntakohtaisia osuuksia.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunta ei myönnä Kainuun
Etu Oy:n hakemaan erillisrahoitusta.
Ristijärven kunta edellyttää hankekohtaista pyyntöä, jossa on esitetty hankesuunnitelma kustannusarvioineen ja Ristijärven kunnan
osalle tuleva maksuosuus sekä maksuosuuden määräytymisen peruste. Kunnanhallitus tekee sen jälkeen tarvittaessa päätöksen osallistumisesta rahoitukseen hankekohtaisesti. Osallistumista
harkittaessa ratkaisevaa on hankkeen hyödyt Ristijärven kunnan
osalle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maisema -palvelun hankinta tiedolla johtamisen työvälineeksi
KHALL § 166

Ristijärven kunta on pyytänyt tarjousta Kuntamaisema Oy:lta kunnan
talouden kokonaistarkastelusta, joka pitää sisällään vaihtoehtoisia
toimenpide-ehdotuksia talouden tasapainon löytämiseksi keskipitkällä aikavälillä. Tarkastelu pohjautuu Ristijärven kunnan Maisema-kuntavertailuraportin mukaiseen nykytila-analyysiin, tarkennettuihin väestöennusteisiin ja palveluiden kysynnän muutosten arviointiin
ennakoivan analytiikan avulla sekä keskeisten viranhaltijoiden haastatteluihin. Selvityksessä huomioidaan tarvittaessa myös jo tiedossa
olevat lähitulevaisuuden investoinnit ja näiden vaikutus kunnan kokonaistaloudelliseen kantokykyyn.
Tarjouksen mukainen palvelu auttaa Ristijärven kuntaa tasapainoisen kuntatalouden varmistamisessa sekä läpinäkyvän tilannekuvan
ylläpäitämisessä eri kuntapalveluiden panostuksista ja tuotoksista.
Palvelussa selvitetään myös kaikki mahdolliset säästöpotentiaalit ja
annetaan toimenpide-ehdotukset palveluittain säästöihin pääsemiseksi. Palveluun sisältyvä analyysi auttaa kuntaa hyödyntämään
asiakasmäärissä tapahtuvan muutoksen täysimääräisesti sekä selvittää palvelujärjestämisen mitoituserot muihin kuntiin ja saman kokoisiin yksikköihin verrattuna Suomessa.
Määräaikaisen sopimuksen kesto on kolme vuotta. Kuntamaisema
tuottaa Ristijärven kunnalle vuosittain päivitetyn tasapainotuslaskelman uusien toteutumien pohjalta. Näin varmistutaan siitä, että tarvittavat muutokset saadaan toteutettua myös käytännössä. Kuntamaisema tuottaa myös Ristijärven kunnalle jatkuvan seurantanäkymän
toimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi (johdon dashboard,
vuosittainen tilanneraportti ja nykytila-analyysi).
Sopimuksen hinta on 6900 e/v (alv 0%).
Lisätietoja kunnanjohtaja, p. 044-7159300
Liite:

Kuntamaisema OY:n tarjous palvelusta

Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus päättää hankkia Kuntamaisema Oy:n tarjoaman
palvelun.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Valtuuston II varapuheenjohtaja Hanna-Leena Keränen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:30.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 167

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kainuun alueellisen joukkoliikennetyöryhmän kokouksen 14.10.2019 muistio.
2) Kainuun liitto. Maakuntahallituksen päätös 14.10.2019: Kainuun
vaihemaakuntakaavan 2030 kaavaehdotus, vastineet lausuntoihin ja
nähtäville asettaminen.
3) Kuhmon kaupunki. Kaupunginhallituksen päätös 8.10.2019. Kainuun Soten yhtymävaltuuston koollekutsuminen.
4) Metsäliitto Osuuskunta. Erittely puukaupan vastaanotosta ja maksuista.
5) Ristijärven 4-yhdistys. Avustushakemus v. 2020. Päätös myöntämisestä tehdään, kun vuoden 2020 talousarvio on hyväksytty.
6) Kajaanin kaupunki. Muistio Kainuun työllisyydenhoidon kuntakokeilun valmistelutyöryhmän kokouksesta.
7) Arvoltaan vähäisen käyttöomaisuuden poistaminen taseesta
ennen Monetra Oulu Oy:n järjestelmiin konvertoimista
8) Nepton- työajan seurannan ja työvuorosuunnitteluohjelman
hankkiminen optiona Monetra Oulu Oy:ltä.
9) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Väliaiaisrahoituksen myöntäminen Ristijärven 4h-yhdistykselle
KHALL § 168

Ristijärven 4h-yhdistys hakee kunnalta väliaikaisrahoitusta palkkatukityöllistettyjen työllistämiseen. Haettava rahoitus on 10 000 euroa.
Väliaikaisrahoitus palautetaan kunnalle, kun TE-toimisto on maksanut yhdistykselle työllistämisestä saadut palkkatuet.
Ristijärven 4h-yhdistys työllistää 100 -prosenttisella palkkatuella pitkäaikaistyöttömiä (24 kk 28 kk:n aikana työttömänä olleet työnhakijat). Yhdistykselle maksettava palkkatuki maksetaan jälkikäteen, joten väliaikaisrahoitusta tarvitaan työllistettävien palkkakustannuksiin,
jotta työllistäminen olisi mahdollista.
Palkkatukityöllistäminen vähentää kunnan Kelalle maksamaa työmarkkinatukea edellytyksellä, että palkattavat henkilöt ovat työmarkkinatuen saajia.
Vuoden 2019 tammi - syyskuun aikana kunnalle maksettavaksi tullut
työmarkkinatuen määrä on ollut 67 205 € (9 kk), kun vastaavalta
ajalta edellisenä vuonna kunnan osuus oli 48 790 €. Lisäys on 37,7
%. Määrärahaa tukeen on varattu 69 000 €. Mikäli maksut pysyvät
kolmen viimeisen kuukauden aikana samalla tasolla, niin arvio
toteutuvasta työmarkkinatuen määrästä on n. 85 000 - 89 000 €.
Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 10 000 €:n määräraha
antolainoihin. Määrärahaa ei ole vielä käytetty.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää Ristijärven 4h-yhdistykselle sen
hakeman 10 000 €:n väliaikaisrahoituksen. Rahoitus myönnetään
antolainana ja siitä laaditaan velkakirja. Rahoituksesta ei peritä
korkoa, mutta viivästyneestä takaisinmakusuorituksesta peritään
korkolain mukainen viivästyskorko.
Päätös:
Kunnhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen tämän
pöydälle jaetun lisälista-asian.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 164, 165, 166, 168
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Päätökset (§): 161, 162, 163, 16

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.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ristijärven kunnan kirjaamosta.
Pöytäkirja on 8.11.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

