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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Oikarinen Paavo
Heikkinen Eineliisa
Hälinen Hannu
Karppinen Leila
Pietilä Olli
Pikkarainen Tapio
Tolonen Helka

POISSA
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16:00 - 17:32 valtuuston
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ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja
§:t 176-179, 181-186

Hannu Hälinen
Pöytäkirjanpitäjä
180 §

Terttu Härkönen

KÄSITELLYT ASIAT
176 - 186
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Torstaina 12.12.2019
Eineliisa Heikkinen

Leila Karppinen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Perjantaina 13.12.2019
osoitteessa: www.ristijarvi.fi ja kunnantalolla klo 9.00 - 15.30
Lea Lukkari
palvelusihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 176

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 päätösvaltaine, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvalaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäirjantarkastajien valinta
KHALL § 177

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 12.12.2019. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä perjantaina 13.12.2019 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Valittiin Eineliisa Heikkinen ja Leila Karppinen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanhallituksen kokouksen 25.11.2019 pykälä nro 173 tarkastaminen
KHALL § 178

Kunnanhallitus valitsi 25.211.2019 kokouksen pöytäkirjatarkastajiksi
Tapio Pikkaraisen ja Helka Tolosen. Tapio Pikkarainen ilmoitti
olevansa esteellinen käsittelemään pykälässä 173 päätettyä asiaa
ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilalleen ei
valittu toista tarkastajaa.
Pöytäkirja tuodaan tarkastettavaksi toisen tilintarkastajan osalta
tässä kokouksessa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee 173 §:n osalle toisen pöytäkirjantarkastajan,
joka tarkastaa pöytäkirjan tässä kokouksessa.
Päätös:
Valittiin toiseksi tarkastajaksi Helka Tolonen, joka tarkasti
pöytäkirjan kokouksessa.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun Etu Oy:n osakassopimus vuodelle 2020
KHALL § 179

Ristijärven kunta on yhdessä muiden kainuun kuntien kanssa osakkaana Kainuun Etu Oy:ssa. Nykyinen osakassopimus päättyy
31.12.2019.
Kainuun Etu Oy:n toimintaa on tarkoitus jatkaa ja sitä varten osakkaana olevat kunnat allekirjoittavat jatkosopimuksen vuodeksi 2020.
Vaalan kunta on ilmottanut eroavansa osakkuudesta. Vuoden 2020
aikana kunnat päättävät yhtiön jatkosta. Ristijärven kunnan maksuosuus yhtiön perusrahoituksessa on 7.000 euroa vuonna 2020. Vaalan poisjääminen vähentää yhtiölle tulevaa perusrahoitusta Vaalan
maksuosuuden verran.
Liite: Osakassopimus vuodelle 2020
Lisätietoja: kunnanjohtaja p. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen ja
esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston asettamalle
tilapäiselle valiokunnalle
KHALL § 180

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote)
yhtymävaltuusto on 4.11.2019 asettanut kokouksessaan tilapäisen
valiokunnan (kuntalaki 410/2015, 35§) arvioimaan kuntayhtymän
johtajan Maire Ahopellon ja kuntayhtymän hallituksen luottamusta.
Tilapäisen valiokunnan työskentelyn yhtenä keskeisenä materiaalina
on KPMG:n touko-syyskuussa 2019 toteuttama arviointiraportti
”Kainuun sote kestävälle pohjalle”. Arvioinnin toteutuksen taustalla
on ollut huoli Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
toiminnasta ja taloudesta sekä laajemmin Kainuun kuntie
kantokyvystä. Linkki raporttiin
https://www.puolanka.fi/media/kainuun-sote-raportti-valmis.pdf
Tilapäinen valiokunta on 11.11.2019 järjestäytymiskokouksessaan
päättänyt valmistelutyönsä tueksi pyytää asiassa kirjallisesti
lausunnon seuraavilta tahoilta:
Hyrynsalmen kunta
Kajaanin kaupunki
Kuhmon kaupunki
Paltamon kunta
Puolangan kunta
Ristijärven kunta
Sotkamon kunta
Suomussalmen kunta
Kainuun liitto/maakuntajohtaja Pentti Malinen
Kainuun ELY-keskus/ylijohtaja Jaana Korhonen
Kainuun sote johtoryhmä
Kainuun sote laajennettu johtoryhmä
Pohjois-Suomen ERVA-alueen johtajat:
Minna
Korkiakoski-Västi,
Keski-Pohjanmaan
terveyspalvelu ky.
Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiiri

sosiaali-

ja

Hyvän hallinnon periaatteiden ja julkisuusperiaatteen toteutumiseksi
on tilapäinen valiokunta päättänyt 20.11.2019 kokouksessaan ottaa
lausuntopyyntöjen lähtökohdaksi arviointiraportin, jota se suosittelee
käytettäväksi vastausten tukena. Vastaajalla on myös mahdollisuus
tuoda esille muita raportin ulkopuolisia ja asiaan keskeisesti
vaikuttavia seikkoja. Vastaamatta jättäminen ei estä prosessin
etenemistä. Annetut lausunnot ovat osa koostettavaa julkista
aineistoa.
Tilapäinen valiokunta pyytää lausuntoa seuraavista asioista:

Pöytäkirjan tarkastajat:
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1. Mihin keskeisiin seikkoihin perustuu kuntanne päätös kutsua
Kainuun soten yhtymävaltuusto ylimääräiseen kokoukseen
arvioimaan kuntayhtymän johtajan Maire Ahopellon ja
Kainuun soten yhtymähallituksen luottamusta?
2. Minkälaisena näette tulevaisuuden toimintaedellytykset
nykyisen omistajayhteistyön pohjalta?
3. Luotatteko kuntayhtymän johtajaan ja kuntayhtymän
hallitukseen? Perustelkaa vastauksenne.
Lausunnot pyydetään palauttamaan 10.12.2019 klo 16.00
mennessä os. sari.keranen@kainuu.fi.
Lisätietoja asiasta antaa Kainuun soten tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Maarit Rauhala, puh. 044 285 7075 tai sähköpostitse
maarit.rauhala@kuhmo.fi.
Lisätietoja kunnan lausunnosta antaa kunnanjohtaja p. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon, joka
esitellään kokouksessa.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus käy keskustelun annettavan lausunnon sisällöstä ja
valtuuttaa kunnanjohtajan laatimaan käydyn keskustelun pohjalta
lausunnon.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Tapio Pikkarainen ja Paavo Oikarinen
poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn
ajaksi (yhteisöjäävi).
Koska varapuheenjohtaja Tarja Tolonen oli poissa kokouksesta,
valittiin puheenjohtajaksi Paavo Oikarisen tilalle Hannu Hälinen.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
ehdotuksen.
____________

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
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.
_____________

KHALL § 181

Kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan palvelualueet ovat käyneet
läpi talousarvionsa ja tehneet tarvittaessa muutoksia sekä talousarviovuodelle että suunnitelmavuosille. Talousarviovuoden osalta talousluvut pysyivät pääosin ennallaan. Erillisenä asiana talouden tasapainottamiseen liittyen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuuston
käsittelyyn tuodaan kotihoidon tuen kuntalisän ehtojen muuttaminen
ja opetustoimen aamu- ja iltapäivätoiminnan lakkauttaminen.
Kainuun Sote ky:n maksuosuus on korjattu viimeisimmän ilmoituksen mukaiseksi ollen 7 373 703 euroa.
Talousarvion toimintakate on 11 136 883 euroa. Toimintakate heikkeni vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna 4,4 %. Toimintatuottoja
arvioidaan kertyvän 4 159 733 euroa ja toimintakuluja 15 296 616
euroa. Ulkoisista toimintakuluista Kainuun Sote ky:n maksuosuus on
49,5 %. Vuoden 2020 talousarvio on vuosikatteen osalta alijäämäinen 58 353 euroa. Poistojen ja laskennallisten erien jälkeen tulos on
397 455 euroa alijäämäinen. Suunnitelmavuosilla talouden ennustetaan parantuvan, koska osa säästötoimista vaikuttaa täysimääräisesti vasta suunnitelmavuosilla.
Merkittävin investointi on vuokratalon saneeraus, jonka budjetoitu
määräraha on 600 000 euroa. Merkittävin tulo on terveysaseman
kiinteistön myyntitulo, joka realisoituu tulosvaikutteisesti ensi vuoden

Pöytäkirjan tarkastajat:
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alussa. Muilta osin investoinnit eivät ole yhteenlaskettunakaan merkittäviä. Uutta lainaa on budjetoitu 400 000 euroa. Lähtökohta ensi
vuoden osalle kuitenkin on se, että lainamäärää ei tarvitse lisätä.
Lainojen lyhennykseen käytetään 520 000 euroa. Asukasta kohden
laskettu kunnan rahalaitoslainojen määrä vuoden 2019 lopussa on
kuntatodistus mukaan lukien 3 710 euroa. Mahdollinen kuntatodistuslainan lyhentäminen loppuvuodesta laskee lainamäärää.
Korkotason arvioidaan pysyvän matalla tasolla myös vuonna 2020.
Erillisliitteenä on jaettu talousarvio v 2020 ja taloussuunnitelma vv.
2021 ja 2022. Talousarviota täydennetään tekstisivujen osalta kokouksessa.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044 7159309
Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy erillisliitteellä esitetyn talousarvion vuodelle
2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022 sekä esittää sen
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitukselle jaettiin kokouksessa talousarvion korjatut ja
täydennetyt sivut.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti talousarvion vuodelle 2020 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022 ja päätti esittää sen
edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnan järjestämän koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan päättäminen
KHALL § 182

Ristijärven kunta on järjestänyt koululaisten iltapäivätoimintaa lukuvuodesta 2004 - 2005 lähtien. Lain mukaan toimintaan ovat oikeutettuja ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä muiden
vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Lain mukaan toimintaa on tarjottava joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden
aikana kullekin toimintaa osallistuvalle lapselle. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.
Kunta saa toimintaa valtionosuutta. Vuodelle 2019 valtionosuutta
maksetaan Opetusministeriön päätöksen mukaan 6 106 euroa.
Vuonna 2018 valtionosuus oli 6 061 € ja järjestettyjen tuntien määrä
oli lukuvuoden aikana 409 eli tuntimäärä jäi alle 570 tunnin.
Valtionosuuden määrä on 57 % toimintaa järjestetyn tuntimäärän
mukaan määräytyvästä valtionosuuden perusteesta (26 €/h).
Kunnan tulee ottaa huomioon toiminaa järjestäessään, että niillä toimintaan osallistuvilla lapisilla, joilla on lain 32 §:n mukainen oikeus
koulumatkaetuuteen, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta.
Toiminta ei ole siihen osallistuville maksutonta. Kunnanhallitus on
vahvistanut nyt voimassa olevat maksut 29.6.2015. Kuukausimaksu
on 65 €. Jos osallistuu enintään 10 päivänä kuukaudessa, niin maksu on 31 €. Päiväkohtainen kertamaksu on 7 €. Aamupäivätoiminnan maksu on 20 €. Kerhotoiminta painottuu iltapäivään. Perusopetuslain mukaan maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 €
kuukaudessa, jos toimintaa osallistuu yli 10 päivänä kuukaudessa.
Ohjaajana kerhossa toimii koulunkäynninohjaaja, jonka työajasta
osa on kohdistettu kerhotoimintaan.
Opetustoimen menojen vähentämiseksi on tehty esitys aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan päättäminen lukuvuoden 2019 - 2020 lopussa.
Säästöä syntyisi koulunkäynninohjaajan palkkakuluista ja muista
kerhotoiminnan aiheuttamista kuluista. Myös vähäinen kysyntä toimintaa kohtaan on päättämisperusteena. Iltapäiväkerhotoiminnassa
on tällä hetkellä viisi lasta ja vuoden 2020 alusta lukumäärä voi
laskea alle viiden lapsen.
Lisätiedot: rehtori Tiinaliisa Portano, puh. 044 7159334
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että koululaisten aamuja iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen lopetetaan lukuvuoden
2019 - 2020 lopussa.
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Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________
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Kotihoidontuen kuntalisän maksamisen jatkaminen / ehtojen muutos
KHALL § 209

Ristijärven kunnanvaltuusto on tehnyt 19.10.2011 § 43 päätöksen,
jonka mukaan Ristijärvellä maksetaan kotihoidon tuen kuntalisää kokeiluluontoisesti ajalla 1.1.2012 - 31.12.2014.
Kuntalisää on maksettu seuraavilla perusteilla:
- kuntalisä maksetaan yhdestä alle 3 -vuotiaasta lapsesta, joka ei
ole kunnan järjestämässä päivähoidossa (sisarosuutta ei makseta)
- lapsen hoitaja voi olla vanhempi, muu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja
- perheen kaikki päivähoitoikäiset lapset hoidetaan kotona lukuun ottamatta esikoululaisia
- muut kotihoidon tuen saamiseen liittyvät ehdot
- kuntalisän suuruus on 150 e/kk.
Kuntalisää on käyttänyt vuosittain 9 - 11 perhettä. Lisäksi päivähoidon piirissä olevien lasten määrä on kasvanut vajaasta 30 lapsesta
yli 46 lapseen (päiväkoti+pph). Henkilöstömitoitus on kuitenkin lähes entisellään.
Kunnan maksama tuki vuosina 2012 - 2014 ja kotihoidon tuki
- vuosi 2012
3 402 €
50 088 €
- vuosi 2013
8 772 €
56 738 €
- vuosi 2014 (elokuu)
10 734 €
37 969 €
Vuodelle 2014 on varauduttu 16.000 euron kuntalisäosuuteen.
Kunnan tulee tehdä päätös siitä, jatketaanko tuen maksamista kokeilukauden jälkeen.
Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Kerttu Härkönen, puh.
044-7159329
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se jatkaa
kotihoidon kuntalisän maksamista 1.1.2015 entisillä sopimusehdoilla.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________
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Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
esityksen.
___________
KHALL § 183

Ristijärven kunta on maksanut kotihoidontuen kuntalisää vuodesta
2012 lähtien valtuuston 19.10.2011 hyväksymien ehtojen mukaisesti.
Vuosina 2015 - 2019 (1 - 11 kk) kustannukset kuntalisästä ja kodinhoidon tuesta ovat olleet seuraavan suuruiset: kuntalisä 56 208 €,
kotihoidontuki 195 123 €.
Yhtenä talouden tasapainottamiskeinona valtuustolle esitetään kotihoidontuen kuntalisän ehtojen muuttamista siten, että kuntalisä
maksetaan yhdestä alle 2-vuotiaasta lapsesta nykyisen alle 3-vuotiaan sijaan. Muilta osin ehdot pysyvät ennallaan.
Lisätiedot: kunnanjohtaja, puh. 044 7159300 ja varhaiskasvatusvastaava Minna Härkönen, puh. 044-7159731
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kotihoidontuen kuntalisän ehtoja muutetaan kuntalisään oikeuttavan lapsen iän osalta
niin, että tuki maksetaan 1.1.2020 lähtien yhdestä alle 2-vuotiaasta
lapsesta, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Muilta
osin ehdot säilytetään ennallaan.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että valtuuston I varapuheenjohtaja Arto
Klemetti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo
17:12.
____________
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Latuverkoston talvikunnossapito
KHALL § 184

Ristijärven kunnan talvikunnossapidon piiriin kuuluvat ladut ovat
Saukkovaaran ladut (2, 3 ja 5 km), Potoskan lenkki, yhteyslatu Virtaalaan ja ns. Tuulentuvan latu (keväällä). Latujen yhteispituus on
noin 20 km.
Edellä mainitut ladut pyritään pitämään hiihdettävinä varsinkin viikonloppuisin. Tarkempi ohjeistus ylläpidon tasosta käydään läpi
valittavan urakoitsijan kanssa urakkasopimusneuvottelussa.
Jäälle tehtävästä ladusta on tehty kuntalaisaloite, mutta kunta ei voi
edellyttää vastuusyistä ketään ajamaan latua jäälle. Tekninen toimi
on osaltaan valmis osallistumaan esim. polttoainekustannuksiin, mikäli ladun tekoon löytyy yksityinen talkoolainen.
Latuverkoston talvikunnossapito kilpailutettiin kansallisella hankintailmoituksella (nro 260410) Cloudian kautta. Määräaikaan mennessä
saatiin yksi tarjous.
Yrittäjän kanssa tehdään 2 -vuotinen sopimus siten, että hankintasopimus on voimassa 30.4.2021 saakka. Hintataso pysyy ennallaan ja
tarvittaessa kunnostettavien latujen määrää tai muita ehtoja tarkistetaan huomioiden kuitenkin kaikkien käyttäjäryhmien tasapuolinen
kohtelu.
Valmistelija

Kehittämispäällikkö, puh. 044-7159 311

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy ArKle-Urakoinnin tekemän tarjouksen latuverkoston kunnossapitoon.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy ArKle-Urakoinnin tarjouksen. Sopimukseen
sisällytetään mahdollisesti Pakarilahdelle keväällä auki pidettävä
latu. Tekniselle päällikölle annetaan valtuus laatia ja allekirjoittaa
sopimus valitun yrittäjän kanssa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
ehdotuksen.
___________
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Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys
KHALL § 185

Ristijärven kunnan tekninen toimi on kilpailuttanut jäteastioitten tyhjennyksen yhdessä Ristijärven Vuokratalot Oy:n kanssa. Kilpailutus
toimitettiin Cloudiassa kansallisella hankintailmoituksella nro
262359.
Kilpailutus koskee ainoastaan jäteastioiden tyhjennystä ja kuljetusta.
Jätteen käsittelymaksu ei sisälly hintoihin.
Kaikkien tyhjennettävien kohteiden jäteastiat lueteltiin sekä kappalemäärin että koon mukaan. Myös tyhjennysvälit oli luetteloitu vertailukelpoisen hinnan saamiseksi.
Tarjoukset vertailtiin vuosikustannuksina. Tarjouksia saatiin kaksi
kappaletta, Kajaanin Jäteauto Oy:ltä, hinta 11.741,20 e ja Räsänen
Logistics Oy:ltä (Keski-Kainuun Kuljetus) hinta 9.478,20 e.
Hankintasopimus tehdään valittavan urakoitsijan kanssa 1.1.2020 31.12.2022 väliseksi ajaksi.
Valmistelija: Kehittämispäällikkö, puh. 044-7159 311.
Kunnanjohtaja:
Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjentäjäksi valitaan kokonaishinnaltaan
edullisimman tarjouksen tehnyt Räsänen Logistics Oy Hyrynsalmelta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________
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Ilmoitusasiat
KHALL § 186

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Valtiovarainministeriö
- Päätös harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen
myöntämisestä vuonna 2019
- Kuntien tilannekuvatyötä tukeva kysely kunnan viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille
- Avustuksen hakeminen kuntien digitalisaation yhteishankkeisiin
2) Mela. Kuuleminen mahdollisesti perusteetta saadun valtion
korvauksen takaisinperinnästä.
3) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Ohje kunnille koskien
kunnan takausta ara-asuntotuotantoa varten.
4) Kainuun Sote.
- Päätös koulujen psykososiaalisten palveluiden järjestämisestä
Kainuun soten alueella
- Yhtymävaltuuston päätös kuntayhtymän johtajan luottamuksen
arvioinnista
5) Aluehallintovirasto. Selvitys valtionavustuksen käytöstä
hankkeessa.
6) KEHA-keskus. Maksatuspäätös Ristijärven kirkonkylän uima- ja
venerannan kehittämishankkeesta.
7) Poliisin neuvottelukunnan kokouksen 22.11.2019 pöytäkirja
8) Kainuun maa- ja metsäsäätiö sr. Lupa hautamuistomerkin
pystyttämiseen
9) MML:n Kainuun piiri. Avustushakemus vuodelle 2020. Haettava
määrä 525 €.
10) Teosto. Musiikin esityskorvaukset v. 2020. Korvaus 11,59 st/as.
11) Kainuun liitto. Muistio Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 2.
viranomaisneuvottelusta.
12) Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys
13) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuiksi.
___________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 184, 185

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
ja 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: 176 - 183
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 13.12.2019 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

