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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 158

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.
Kunnanjohtaja:
Hallintosääntö 118 § Sähköinen kokous.
Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että kunnanjohtajan ehdotuksesta poiketen
kokous toimitettiin normaalisti paikan päällä osoitteessa Aholantie
25 (kunnantalo).
Todettiin läsnäolijat. Poissa kokouksesta olivat puheenjohtaja Paavo
Oikarinen ja valtuuston II varapuheenjohtaja Hanna-Leena Keränen.
Varapuheenjohtajaja Tarja Tolonen totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 159

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 31.10.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 1.11.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leila Karppinen ja Olli Pietilä.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohajan ehdotuksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että jäsen Tapio Pikkarainen poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.08.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntaytymän valtuuston ylimääräinen kokous
4.11.2019 kunnan edustajien ohjaus
KHALL § 160

Paltamon kunnanhallitus on 7.10.2019 päättänyt yhdessä muiden
Kainuun kuntien kanssa kutsua koolle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylimääräisen yhtymävaltuuston kokouksen käsittelemään yhtymäjohtajan luottamuksen arviointia
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus
on käsitellyt ja valmistellut asiaa Paltamon kunnanhallituksen pyynnön pohjalta kokouksessaan 9.10.2019 § 263 ja kutsunut ylimääräisen yhtymävaltuuston kokouksen koolle 4.11.2019.
Ristijärven kunnanhallitus on 14.10.2019 kokouksessaan § 153 käsitellyt asiaa ja pyytänyt, että yhtymävaltuusto asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka tulee arvioida ja tehdä esitys siitä, nauttiiko kuntayhtymän johtaja valtuuston luottamusta. Samassa yhteydessä valtuuston
tulee päättää siitä, nauttiiko kuntayhtymän hallitus valtuuston luottamusta.
Ristijärven kunta on asettanut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä edustamaan kuntaa päätöksenteossa.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044 7159300.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää ohjeistaa 4.11.2019 pidettävässä yhtymävaltuuston ylimääräisessä kokouksessa kunnan nimeämiä edustajiaan
päättämään (tarvittaessa äänestämään) siitä, että yhtymävaltuusto
asettaa tilapäisen valiokunnan kuntayhtymän johtajan ja hallituksen
luottamuksen selvittämiseksi. Pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan
tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että pöytäkirja tarkastettiin tämän asian
osalta tässä kokouksessa.

Täytäntöönpano:
Yhtymävaltuuston edustajat.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.
Päätökset (§): ---Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Päätökset: 158 - 160 §:t
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 01.11.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 30.10.2019

Pöytäkirjan tarkastajat:

