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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltisuus
KHALL § 169

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 § 170

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 28.11.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 29.11.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Valittiin Tapio Pikkarainen ja Hannu Hälinen
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vv. 2021 ja 2022
KHALL § 171

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä,
joilla alijäämä sen kattamiselle säädettynä ajanjaksona katetaan.
Ristijärven kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää vuoden
2019 lopussa.
Talousarvion merkittävin tuloerä ovat verotukselliset tulot, valtionosuudet ja verotulot. Menoista suurin on Sote ky:n maksuosuus, n.
7,3 milj. euroa. Valtionosuudet perustuvat kuntaliiton 15.10.2019 julkaisemiin laskelmiin ja verotulojen arvioinnissa on tukeuduttu kuntaliiton veroennusteeseen vuodelle 2020. Valtuusto on päättänyt veroprosentit vuoden 2019 mukaisina. Verotulojen määrä on talousarvioesityksessä 4 985 000 euroa, mikä on 1,3 % vähemmän kuin v.
2019. Valtionosuuksia on budjetoitu 5,5 % enemmän kuin v. 2019.
Sote -kuntayhtymän maksuosuuteen on varattu kuntayhtymän maksuosuuslaskelman perusteella 7 324 000 euroa, missä on tämän
vuoden budjetoituun maksuosuuteen lisäystä 310 932 euroa.
Talousarvion laatimisen tavoitteena on, että menojen vähennys vuoden 2018 tilinpäätöksestä toimintakatteen muutoksena on -2,5 %
kunnan omasta toiminnasta. Tavoitteeseen ei jokaisella vastuualueella ole mahdollista päästä mm. toiminnan muutoksista johtuvista
välttämättömistä menolisäyksistä. Hallinnossa menolisäystä aiheuttaa TAHE-palvelujen tuottajan vaihtuminen (Monetra Oulu Oy).
ICT-palvelut tuottaa edelleen Kainuun Sote ky.
Talousarviosta on muodostumassa alijäämäinen. Tavoitteena on
vuosikatteen saaminen positiiviseksi suunnittelukaudella. Talousarvion valmistelun tilanne tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ja kunnanhallitus voi antaa ohjeita lopulliseen valmisteluun sekä ohjeita
menovähennysten toteuttamiseen tai tulojen lisäämiseksi.
Palvelualuepäälliköt on kutsuttu kokoukseen selostamaan ao. palvelualueen talousarviota v. 2020.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja
antaa tarvittaessa ohjeita jatkovalmisteluun.
Päätös:
Kunnanhallitus kuuli selostuksen palvelualuieiden talousarvion valmistelutilanteesta ja merkitsi sen tietoonsa saatetuksi sekä antoin
ohjeet jatkovalmistelua varten.
Kokouksessa olivat paikalla tämän asian käsittelyn aikana sivistyspällikkö Tiinaliisa Portano klo 16:14 - 16:42 ja kehittämispäällikkö Oiva Jansson klo 16:14 - 17:22.
Jäsen Olli Pietilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana
klo 16:07.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Virahaltijapäätökset
KHALL § 172

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Kunnanjohtaja: Neuvottelutilan näytön ja av-välineiden hankinta
Konttorikolmiolta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä mainittuun päätökseen,
vaan merkitsee sen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun Sote Ky:n ja kunnan välisen tukipalvelusopimuksen irtisanominen
tietohallinnon osalta
KHALL § 211

Kainuun kunnat ovat hankkineet ict-, talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä.
Yhteistyösopimus palvelujen tuottamisesta on allekirjoitettu vuonna
2010.
Talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen tulisi olla joustavia ja käyttäjäystävällisiä ja niiden tulisi toimia myös mobiilisti. Nykyajan ratkaisuissa sovelletaan yhä laajenevassa määrin mm. tekoälyä ja robotiikkaa. Nykyisen palveluntuottajan taholta on puuttunut palveluiden
jatkuva kehittäminen ja optimointi käyttäjän tarpeisiin. Myöskään
vuoropuhelua ja laatua ylläpitäviä yhteistyötä ei ole ylläpidetty. Kajaanin kaupungin irtaantuminen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukokonaisuudesta sekä mahdollisesti tulossa oleva maakunta- ja
soteuudistus ovat omalta osaltaan lisänneet kuntien tarvetta tarkastella sekä ict- palveluiden että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisen mallia. Huomioitavaa on myös se, että Kainuun
maakunta tekee parhaillaan myös selvitystä omien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankkimisesta ulkopuoliselta ns. ylimaakunnalliselta toimijalta. Valtakunnan tasolla on linjattu, että maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan lähtökohtaisesti
3 - 5 palveluntuottajan toimesta. Tästä syystä nykinen palvelutuotantomalli on joka tapauksessa muutosten edessä.
Kuntien kannalta haasteellisena nähdään Kainuun Sote ky:n tietojärjestelmiin kohdistuva korjausvelka sekä nykyisen palveluntuottajan
kyvykkyys uutta luovaan kehittämiseen. Nykyisen palveluntuottajan
organisaation liiketoimintamalli ei edistä tavoitteellista kehittämistä
eikä organisaatiolla ole talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen
kohdennettavia resursseja. Palveluiden kehittäminen edellyttää toimintamallimuutosten lisäksi mm. tietojärjestelmien kehittämistä. Nykyisessä toimintamallissa järjestelmäkustannukset ovat Kainuun Sote ky:n taseessa ja uudistukset tullevat todennäköisesti näkymään
palveluiden hinnassa.
Kuntien laskutus on perustunut kustannusten jakoon suoritteiden volyymin perusteella. Malli ei ole täysin oikeudenmukainen eikä ohjaa
riittävästi palveluntuottajaa eikä asiakasta kehittämään omia prosessejaan. Nykyinen kustannustenjakomalli näyttäisi kohdistuvan osalle
kunnista kuuluvista kustannuksista Kainuun Sote ky:n maksettavaksi, jolloin nykyinen palveluiden hinnoittelu näyttää todellista kustannustasoa alhaisemmalta.
Kainuun kunnat, poislukien Kajaani, ovat käynnistäneet keväällä
2016 talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämisen selvitystyön. Asiantuntijana selvitystyössä on ollut mukana Sofigate Oy.
Sofigate Oy on toteuttanut Kainuun kuntien toimeksiannosta vuosien

Pöytäkirjan tarkastajat:
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2016 - 2018 aikana selvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon tavoitetilasta ja ict-kuluista sekä selvityksen talous- henkilöstöhallinnon
hankinnasta. Näiden pohjalta on käyty kuntien kanssa keskustelua
erilaisista palveluiden järjestämisen malleista.
Selvitystyön aikana kunnat ovat tavanneet markkinoilla toimivia palveluntuottajia, tutustuneet palveluntuottajien tarjontaan ja saaneet
vertailutietoa nykyiselle mallille tuottaa tukipalvelut. Selvitystyössä
on käyty perusteellisesti läpi talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden nykytila, palveluiden vaikuttavuus sekä kuntien tahtotila palveluiden kehittämistarpeille. Tämän lisäksi potentiaalisimmilta palveluntarjoajilta ja nykyiseltä palveluntuottajalta on pyydetty alustavia ratkaisuja/tarjouksia kuntien tarpeisiin.
Kunnat kokoontuivat 8.11.2018 yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaa asiasta. Tilaisuuteen osallistui kunnista virkamiesjohtoa sekä
luottamushenkilöitä. Kuntien puheenvuoroissa nousi vahvasti esille,
että loppuvuoden aikana kuntien tulisi tehdä päätökset siitä, miten
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut halutaan hankkia ja järjestää.
Vaihtoehdot tiivistetysti ovat: palveluiden kilpailuttaminen avoimen
hankintaprosessin mukaisesti julkaisemalla tarjouspyyntö Hilmassa,
neuvotteluiden käynnistäminen in-house -yhtiöjärjestelyistä ja sopimusehdoista parhaaksi katsottujen in-house -yhtiöiden kanssa sekä
Kainuun Sote -kuntayhtymän palvelutuotannon parissa jatkaminen
huomioiden mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvat muutokset ja
tarkennukset.
Kainuun kuntien ja Kainuun Sote ky:n yhteistoimintasopimus on voimassa toistaiseksi, mutta kunta voi omalta osaltaan irtisanoa sopimuksen päättymään irtisanomista seuraavan vuoden lopussa (irtisanomisaika 1 v). Jotta eri vaihtoehtojen selvittämisessä päästään etenemään, tulisi nykyinen tukipalveluiden järjestämistä koskeva sopimus sanoa irti.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää sanoa irti Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Ristijärven kunnan välisen sopimuksen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden järjestämisestä
31.12.2018.
Vuoden 2019 aikana valmistellaaan tulevan palvelutuotannon malli,
joka huomioi mahdollisesti lainsäädännössä tapahtuvat muutokset
ja tarkennukset sekä mahdollisen maakunta- ja soteuudistuksen.
Tietohallinnon tukipalvelut tuotetaan toistaiseksi edelleen yhteistyösopimuksella Kainuun sote ky:n kanssa. Tätä koskeva sopimus valmistellaan päätettäväksi vuoden 2019 aikana.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Paavo Oikarinen ja Tapio Pikkarainen
poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (yhteisöjäävi). Puheenjohtajana toimi Tarja Tolonen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
KHALL § 173

Kunnanhallitus on päättänyt 10.12.2018 seuraavaa "Tietohallinnon
tukipalvelut tuotetaan toistaiseksi edelleen yhteistyösopimuksella
Kainuun Sote ky:n kanssa. Tätä koskeva sopimus valmistellaan
päätettäväksi vuoden 2019 aikana."
Tukipalvelujen yhteistyösopimuksen irtisanomisaika on sopimuksen
8 §:n mukaan yksi vuosi. Jos yhteistyösopimus irtisanotaan myös
tietohallinnon osalta kuluvan vuoden puolella, niin sopimus päättyy
31.12.2020. Näin menetellen Kainuun Sote ky:n kanssa ei tarvitse
laatia uutta määräaikaista sopimusta vuodelle 2020.
Ristijärven kunta kilpailuttaa yhdessä muiden Kainuun kuntien
kanssa ICT -palveluiden tuottamisen kunnille.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää irtisanoa tukipalvelujen järjestämistä koskevan Ristijärven kunnan ja Kainuun Sote- kuntayhtymän välisen yhteistoimintasopimuksen myös tietohallinnon osalta 31.12.2019.
Päätös:
Paavo Oikarinen ja Tapio Pikkarainen poistuivat esteellisinä
kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi
tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Leila Karppinen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston kokouksen 13.11.2019 päätösten täytäntöönpano
KHALL § 174

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastat
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuuston päätös on syntynyt
virheellisestä 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 järjestäytymisasioita:
- Talouden toteuma ajalla 1.1. - 31.8.2019
- Konserniohjeen edellyttämät tytäryhteisöjen raportit
- Kunnallisveroprosentti vuodelle 2020
- Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020
- Hallintosäännön 161 §:n muuttaminen
- Toimielimen luottamushenkilön vaihtaminen kuntalain 75 §:n 3
kohdan perusteella.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen 13.11.2019
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna
päätökset täytäntöön.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 175

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Kainuun Sote ky. Kuntayhtymän hallituksen päätökset 30.10.2019
ja 9.10.2019
- Palvelutasopäätös ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021
- Talouden tasapainottamistoimenpiteet
- Talouden osavuosiraportti 1.1. - 31.8.2019
- Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtajan
luottamuksen arviointi
- Talouden seurantaraportti 1.1. - 30.9.2019
2) Kainuun liitto. Ilmoitus Kainuun maakuntakaavan 2030
ehdotuksen nähtäville asettamisesta
3) Luonnos Kainuun Etu Oy:tä koskevasta sopijakuntien
osakassopimuksesta vuodelle 2020. Hyväksytään kunnissa ennen
joulua.
4) Valtiovarainministeriö. Päätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019. Muutos + 56 894 €
5) Olavi Oikarisen eronpyyntö kunnanhallituksen varajäsenen
tehtävästä (Valtuusto on valinnut uuden varajäsenen
kokouksessaan 13.11.2019)
6) Elite Alfred Berg. Varainhoidon yhteenveto ajalta 1.10. 31.10.2019
7) Avustushakemus Opetushallitukselle tutoropettajien toimintaan ja
osaamisen kehittämiseen. Menot 10 792 €, josta omarahoitusosuus
20 %.
8) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Valtuuston puheenjohtaja Ritva Tolonen saapui kokoukseen
ilmoitusasioiden käsittelyn aikana klo 18:33. Olli Pietilä poistui
kokouksessa klo 18:42.
Merkittiin ilmoitusasiat kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 173
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Päätökset (§): 169 - 172, 174 - 175

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 29.11.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

