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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 20

Hallintosäännön 120 §:n mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetäänmyös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä. Kunnanhallituksen päätöksen 20.1.2020 § 6 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.
Poissa Tapio Pikkarainen.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 21

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 ja osoitteessa www.ristijarvi.fi
Kunnanjohtajan:
Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjantorstaina 25.3.2020. Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävillä perjantaina 26.3.2020 osoitteessa
www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Valittiin Hannu Hälinen ja Helka Tolonen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 22

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Hallintopäällikkö
- maatalouslomittajan työkokemuslisä
2) Lomituspäällikkö
- henkilöstöpäätökset: opintovapaa ja työloma
- vahingonkorvaukset
- perusteettomasti annetun lomituspalvelun takaisinperintä
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin,
vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtajan vuosiloma määräytyminen
KHALL § 23

KVTE:sin vuosilomaluvun 5 §:n mukaan viranhaltijan/työntekijän
vuosiloman pituus on 38 päivää, kun hänelle on kertynyt 15 vuotta
työkokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa.
Hallintopäällikkö:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Petteri Seppäsen vuosiloman pituus edellä selostusosassa mainitun virka- ja
työehtosopimuksen säädöksen perusteella on 38 päivää 1. kerran
lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2019 - 31.3.2020 määräytyvästä
vuosilomasta (lomavuosi 2020).
Päätös:
Petteri Seppänen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti hallintopäällikön ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven Kultturitapahtuma ry:n avustus vuodelle 2020
KHALL § 24

Ristijärven kulttuuritapahtuma ry hakee kunnalta avustusta kesän
2020 veisuuvestivaalin järjestämiseen. Tapahtuma järjestetään 31.7.
- 28.2020 ja se on järjestyksessä 18. Kulttuuritapahtuma ry tekee
yhteistyötä samaan aikaan järjestettävien juustoleipämessujen ja
Ristijärven Pirtin kanssa.
Yhdistys on hakenut avustusta myös Ristijärven Seurakunnalta,
Kulttuurirahastolta ja kirkkohallitukselta.
Kunnalta haettava avustus on 8000 euroa.
Toimitutut hakemuksen liitteet viimeisin tilinpäätös ja
toimintakertomus v. 2019, vuoden 2020 talousarvio ja ohjelma ovat
nähtävillä kokouksessa.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää Kulttuuritapahtuma ry:lle 8 000 euron avustuksen Veisuuvestivaalin järjestämiseen. Avustus maksetaan elinkeinojen kehittämiseen varatusta avustusmäärärahasta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen
ehdotuksen. Maksu suoritetaan sen jälkeen kun Veisuuvestivaalin
järjestäminen kesällä 2020 on varmistunut.
______________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven 4H-yhdistyksen avustukset vuodelle 2020
KHALL § 25

Ristijärven 4h-yhdistys on jättänyt kunnalle 25.10.2019 kaksi avustushakemusa vuoden 2020 toimintaan.
- Matkahuollon toiminnan ylläpitäminen 320,00 euroa / kk
- 4H-toiminnan järjestämiseen 13 200,00 euroa / vuosi.
Yhteensä haettavat avustukset ovat 17 040,00 euroa vuodessa.
Hyrynsalmella toimintaa rahoitetaan Hyrynsalmen kunnalta tulevalla
avustuksella sekä Hyrynsalmen kunnan kanssa olevalla ostopalvelusopimuksella ja valtion rahoituksella. Yhdistyksen kirjanpidossa on
oma seuranta tuloista ja menoista, mikä mahdollistaa sen seuraamisen, millaista toimintaa Hyrynsalmella järjestetään. Ristijärven kunnalta tulevaa rahoitusta ei käytetä Hyrynsalmen toimintoihin.
Ristijärven 4H-yhdistys järjestää kerho-, kurssi-, kilpailu-, leiri- ja retkitoimintaa sekä valvoo nuorisotiloja. Toimivia kerhoja on viisi kappaletta ja koulun kanssa yhteistyössä toteutettuja neljä kappaletta.
Yhdistys työllistää nuoria vuosittain mm. siivouksiin ohjaustehtäviin,
viheralueiden hoitoon kunnalle, yksityisille henkilöille, yrityksiin sekä
taloyhtiöihin. Työllistettyjä nuoria on noin 10 eri pituisissa työsuhteissa. 4H-yhdistyksen tiloissa toimii kirpputori ja kierrätyspiste matkahuollon toimipisteen lisäksi. Tiloissa harjoitetaan myös pienimuotoista työpajatoimintaa.
Yhdistyksen palveluksessa on vakituisesti palkattu toiminnanjohtaja.
4H-tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mm. Paltamon kunnan
työllisyyspalveluiden työllistämiseen liittyvissä asioissa. Yhdistys toimii yhtenä sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan
työpisteenä, palkkatuella työllistäjänä sekä tarjoaa työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja. Vuoden 2019 aikana yhdistyksessä oli eri toimenpiteiden kautta työllistettyjä 17 henkilöä. Huhtikuussa 2018 alkanut
väkkeä hanke jatkuu 31.8.2020 saakka. Hankkeen kautta yhdistys
on työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä100 %:n palkkatuella. Työllistettyjä
on ohjattu siirtosopimuksella toisiin yhdistyksiin.
Hakemukseen on liitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2020 sekä vuoden 2018 toimintakertomus sekä vuoden 2019
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Hakemuksenliitemateriaaliin voi tutustua kokouksessa.
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää Ristijärven 4H-yhdistykselle avustukset seuraavasti:
- toiminta-avustus 4H-toimintaan 13 200,00 euroa
- matkahuollon asiamiespisteen toimintaan 320,00 €/kk.
Päätös:
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Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Toiminta-avustus 4H-toimintaan maksetaan kahdessa erässä
huomioiden Koronan vaikutus 4H-toimintaan.
Hanna-Leena Keränen ja Arto Klemetti poistuivat esteellisinä
kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 aikana jätetyt valtuustoaloitteet
KHALL § 26

Hallintosäännön 14 luvun 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on
vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on
käsitelty loppuun.
Vuoden 2019 aikana on jätetty yksi valtuustoaloite. Valtuutettu Marja
Haapamäki jätti 19.12.2019 valtuuston kokouksessa aloitteen koskien kaikille kunnan asukkaille maksuttoman käytön myöntämistä
Virtaalan kuntosaliin ja uima-altaalle.
Ristijärven kunta on luovuttanut sopimuksella Virtaalan liikuntatalon
toiminnot Osuuskunta Seniorisillalle, joka myös määrittää käytöstä
perittävät maksut ja päättää rekrytoitavasta henkilökunnasta sekä
saa palvelun käyttäjiltä tulevat tuotot.
Liite

aloite

Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Tämän vuoden aikana tehdään kunnassa talouden tasapainottamissuunnitelma, jonka yhteydessä myös tämä valtuustoaloite käsitellään.
Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan valtuustolle
tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vahusneuvoston kuntalaisaloitteet
KHALL § 27

Ristijärven vanhusneuvosto on kokouksessaan 4.2.2020 päättänyt
jättää kunnanhallitukselle seuraavat aloitteet:
1) Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että terveyspalvelujen säilymisestä kunnassa tulee pitää huolta.
2) Vanhusneuvosto esittää kunnanhallitukselle, että vanhusneuvostoa tulee kuulla aktiivisemmin ikäihmisiä koskevissa päätöksissä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus saattaa aloitteet tietoonsa saatetuiksi ja päättää
mahdollisista toimenpiteistä aloitteiden perusteella.
Päätös:
Kunnanhallitus merkitsi aloiteet tietoonsa saatuiksi.
Lisäksi todettiin, että vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston kokousten pöytäkirjat julkaistaan netissä (www.ristijarvi.fi).
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto koulujen psykososiaalisten palvelujen järjestämisestä Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän alueella
KHALL § 28

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoja koulujen psykososiaalisten palveluiden järjestämisestä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
alueella. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 1.4.2020
klo. 15.00 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta,
www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös Kainuun Soten kirjaamoon osoitteella kirjaamo@kainuu.fi
Tähän asti Kainuun sote on järjestänyt koulupsykologiset palvelut
Kainuun kunnille Puolankaa lukuun ottamatta vuodesta 2013
alkaen. Koulupsykologisiin palveluihin ovat kuuluneet koulupsykologit, koulukuraattorit ja miekkarit. Kunnat ovat järjestäneet itsenäisesti
koulukuraattoripalvelut.
Jos kunta ryhtyisi yksittäisenä toimijana järjestämään koulu- psykologipalvelua, siitä muodostuisi niin pienimuotoista toimintaa, että rekrytointi ja työn vetovoimatekijät eivät välttämättä toimisi ja pätevän
henkilöstön saaminen voisi olla ylivoimaista jopa pienten kuntien yhteistyönä. Kainuulla on haasteita erityisammattiosaajiensaamisessa
maakuntaan jo nyt. Kainuun Sote- kuntayhtymän kokoinen toimija
tarvitaan takaamaan uskottava ja toimiva perusta koulupsykologipalveluille. Kainuun Sotella on tarvittava rekrytointi- ja ostopalvelun
hankintaosaaminen, jolla on täydennetty tarvittavaa koulupsykologiresurssia. Kustannuksiltaan koulupsykologipalvelu soten järjestämänä on kohtuuhintainen, noin 55 euroa/tunti ja ostopalveluna n.
120,00 euroa/ tunti. Hinnat on soten palvelukatalogista.
Ristijärvellä on työskennellyt Soten järjestämänä koulupsykologi
aikaisemmin yhden päivän viikossa ja syksystä 2019 alkaen puoli
päivää viikossa. Soten toimintana toteutettu malli on toimiva tapa
järjestää lasten ja nuorten koulupsykologiset palvelut. Nykyisessä
mallissa koulu- ja nuorisopsykologien ammatillinen ohjaus, kollegiaalinen tuki, johtaminen sekä täydennyskoulutus ovat mahdollistaneet palvelun pitämisen laadukkaana ja toimivana. Kun vastaavaa,
lausunnon alla olevaa kysymystä valmisteltiin edellisen
sote-uudistuksen aikana, Kainuun koulu- ja nuorisopsykologit ilmaisivat mielipiteensä kuntien sivistyspäälliköille. Heidän mielestään nykyinen järjestämismalli on toimiva, eikä sen muuttamiselle ole perusteita.
Lausuntopyynnössä viitataan myös koulukuraattoripalvelun järjestämiseen alueella sekä mahdollisuuteen yhdistää koulupsykologi- ja
kuratooriset palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Kuraattoripalvelun
luonne on erilainen kuin koulupsykologin. Lähtökohtaisesti kuraattoria tarvitsevat kaikki koulun oppilaat, kun taas psykologin palveluja
vain pienehkö osa oppilaista. Vasteaika
koulukuraattoripalveluun pääsemiselle on lyhyempi. Kuraattori on
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oppilashuollon tukena ratkaisemassa lasten ja nuorten sosiaalisiin
ongelmiin liittyviä kysymyksiä ja ennaltaehkäisemässä ongelmia
omalla toiminnallaan ja koulutuksella. Kuraattorien työpaikat ovat
kouluilla rehtorien alaisuudessa. Jos koulukuraattorit ja - psykologit
muodostaisivat koulusta kovin etäällä ja hitaalla vasteajalla toimivan
organisaation. Toimella olisi selkeä lasten ja nuorten hyvinvointia
heikentävä vaikutus.
Ristijärvi ja Hyrynsalmi ostavat koulukuraattoripalvelut Suomussalmen kunnalta. Palveluun ollaan erittäin tyytyväisiä. Kuraattoripalvelut
on järkevää säilyttää kuntien vastuulla olevana palveluna.
Kainuun Soten yhtymähallitus on todennut kokouksessaan
(30.10.2019/§283) etteivät koulupsykologipalvelut kuulu soten lakisääteisiin palveluihin ja yhtymähallitus on esittänyt, että palvelujen
siirtyminen kuntien tehtäväksi selvitetään. Koulupsykologipalvelujen
siirtämisestä kuntien vastuulle on perusteltu myös yhtenä soten
säästökeinona. Palvelun siirtäminen ei tuo Kainuun kunnille ja alueelle säästöjä, vaan siirtää olemassa olevan kustannuksen eri talousarvioon. Asiaa ei pidä tarkastella taloutta sopeuttavana keinona,
vaan toimivan palvelun järkevän järjestämisen kysymyksenä Kainuun alueella.
Ristijärven kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta.
Lausunto käsitellään Ristijärven kunnanhallituksen hallintosäännön
2 § 4 momentin mukaisesti.
Lisätietoja asiasta antaa sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää antaa Kainuun Sote ky:lle selostusosassa
esitetyn lausunnon.
Päätös:
Paavo Oikrarinen poistui esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi Tarja Tolonen.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen seuraavalla
lisäyksellä: Koulukuraattori- ja psykologipalvelujen tarve on
suurempi sitä määrää, mitä kunnalle tällä hetkellä tarjotaan ja
osoitetaan.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuustoon
KHALL § 16

Kainuun liitto pyytää jokaista Kainuun kuntaa sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakuntaa ja Kainuun ammattiopiston oppilaskuntaa nimeämään kunnastaan/oppilaitoksestaan yhden (1) nuoren
maakunnalliseen nuorisovaltuustoon varsinaiseksi jäseneksi ja heille
kullekin yhden (1) varajäsenen ajalle 01/2020 - 08/2021.
Maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintamuotoja ovat mm. maakunnallisen nuorisofoorumin järjestäminen vähintään kerran vuodessa, kummivaltuutettu- ja kansanedustajatapaamiset, maakuntavaltuuston kokouksiin osallistuminen, kannanottojen laatiminen ja lausuntojen antaminen sekä ajankohtaisimpana asiana maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun osallistuminen.
Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston 1.1.2020 voimaan tullut
toimintasääntö on hyväksytty Kainuun maakuntahallituksen kokouksessa 2.12.2019 § 198. Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston
kokoonpanon muodostamista ja toimikauden pituutta on muutettu
toimintasäännöllä. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto koostuu 15 jäsenestä.
Kuntien ja oppilaitosten nimeämien jäsenten lisäksi nuorisovaltuustoon valitaan viisi (5) jäsentä avoimen haun kautta varsinaisiksi jäseniksi sekä heille varajäsenet. Avoimesta hausta ilmoitetaan erikseen.
Mikäli kunnan tai oppilaitoksen nykyinen edustaja on halukas jatkamaan nuorisovaltuustossa, se olisi jatkuvuuden kannalta toivottavaa.
Kainuun liitto osoittaa nuorisovaltuustolle toimintamäärärahan sekä
osallistuu nuorisovaltuustoon nimitettyjen henkilöiden matkakorvausten korvaamiseen valtuustotyöskentelyn osalta. Kainuun liitto toivoo,
että kuntien nuoriso-/vapaa-aikatyöstä vastaavat henkilöt voisivat
käyttää työpanostaan myös maakunnallisen nuorisovaltuuston työskentelyedellytyksiin ja että koulutoimi suhtautuisi positiivisesti nuorisovaltuutettujen toimintamahdollisuuksiin (esim. osallistuminen kouluaikana nuorisovaltuuston tilaisuuksiin).
Vapaa-aikaohjaaja esittää nimetettäväksi varsinaiseksi jäseneksi
Elina Korpelan ja varajäseneksi Nella Pääkön. Elina Korpela on ollut
varsinaisena jäsenenä nuorisovaltuustossa maaliskuusta 2019
lähtien.
Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Elisa Pääkkönen, puh. 044 7159310
Valmistelija: hallintopäällikkö Terttu Härkönen, puh. 044 7159309.
Oheismateriaali: Kainuun maakunnallisen nuorisovaltuuston toimintasääntö.
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimittää Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Ristijärven kunnan varsinaiseksi jäseneksi Elina Korpelan ja
hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Nella Pääkön.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
KHALL § 29

Nella Pääkkö on valittu Kainuun maakunnalliseen nuorisovaltuustoon avoimen haun kautta, joten hän ei voi toimia Elisa Korpelan varajäsenenä.
Nuorisotoimi esittää, että uudeksi varajäseneksi Nella Pääkön tilalle
valitaan Eetu Oikarinen.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee Elisa Korpelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi maakunnalliseen nuorisovaltuustoon Eetu Oikarisen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________
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Maaseututoimen kehittämismäärärahan käyttöperusteet
KHALL § 30
Maaseututoimen talousarvion käyttösuunnitelmassa on varattu
6 900 euron määräraha maaseutuelinkeinojen kehittämistä varten.
Hallintosäännön 5. luvun 24 pykälän 54 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää maaseutuelinkeinojen kehittämiseen myönnettävien
avustusten perusteista.
Lomituspäällikkö esittää vuoden 2020 määrärahan käytön perusteiksi seuraavaa:
1. Maaseutuyritysten talous- ja kehittämissuunnittelua, mm.
liiketoimintasuunnitelmia tuetaan 40 %:lla, kuitenkin enintään 360
€/yritys.
2. Viljelysuunnitelmia tuetaan 40 %:lla, kuitenkin enintään 250 €/tila.
3. Maksullista lomittaja-apua tuetaan 40 %:lla tuntimaksusta maatalouslomittajien työllistymisen turvaamiseksi tasaisesti ympäri vuoden. Tuettuun lomittaja-apuun voi sisältyä enintään neljä pyhäpäivää
tilaa kohti. Maksullista lomittaja-apua ei tueta, mikäli yrittäjällä on samanaikaisesti oikeus sijaisapuun.
4. Koulutuksen/tukineuvonnan järjestämiseen enintään 1000 euroa.
Lisätiedot: lomituspäällikkö Merja Kemppainen, puh. 044 7159 360
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostusosassa esitetyt kehittämismäärärahan käytön perusteet vuodelle 2020.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Määräalan kauppa Kemilä -nimisestä tilasta
KHALL § 31

Markku Tölli on tehnyt ostotarjouksen Ristijärven kunnan Iiniemessä
sijaitsevasta Kemilä -nimiseen tilaan, kiinteistötunnus 697-401-7-65,
kuuluvasta n. 10.700 neliömetrin suuruisesta määräalasta. Määräala
on merkitty karttaliitteeseen tontti numero 9. Alueella on voimassa Iiniemen rantayleiskaava 12.7.2006. Markku Tölli on tehnyt ostotarjouksen kyseisestä määräalasta sähköliittymineen 14.000,00 eurolla
niin, että määräalan hinta on 8.350,00 euroa ja sähköliittymä
5.650,00 euroa.
Ristijärven kunnalla on Iiniemessä neljä myymätöntä kaavatonttia.
Tontit ovat ns. välitontteja ja niiden kysyntä on ollut hyvin vähäistä.
Kaavan mukaan tonteilla on rakennusoikeutta 400 k-m2 ja vähintään
10 metrin etäisyydelle rantaviivasta saa rakentaa erillisen saunarakennuksen.
Kunta on hankkinut kyseiselle määräalalle sähköliittymän 2.4.2007,
jonka arvo on 5.650,00 euroa. Sähköliittymien hankinta on ollut ehtona sähkölinjan rakentamiselle alueella. Muut kinnteistön omistajat
ovat hankkineet sähköliittymät suoraan verkkoyhtiöltä.
Valmistellut

Kehittämispäällikkö, puh. 044-7159311

Liite: Kauppakirjaluonnos sis. karttaliitteen
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myydä Markku Töllille Kemilä -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 697-401-7-65, karttaliitteeseen merkityn määräalan kauppahintaan 8.350,00 euroa liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin. Lisäksi ostaja sitoutuu lunastamaan
samalla kaupalla kunnalta kyseiselle määräalle kuuluvan sähköliittymän hintaan 5.650,00. Kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään liitteenä olevaan kauppakirjaluonnokseen teknisluonteisia muutoksia ja allekirjoittamaan kauppaa koskevat asiakirjat.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Palvelin- ja kapasiteettipalveluiden hankinta
KHALL § 32

Ristijärven kunta on ollut mukana yhdessä muiden Kainuun kuntien
kanssa Puolangan kunnan kilpailutuksessa konesali- ja
kapasiteettipalveluiden hankkimiseksi.
Puolangan kunta on tehnyt päätöksen kilpailuttamisasiassa.
Kilpailun voitti Atea Finland Oy, jolta hankinta toteutetaan.
Yritysvaikutusten arviointi: Toiminnan muutos luo yrityksille mahdollisuuksia osallistua julkiseen palvelutuotantoon.
Liite 1. Puitesopimus
Liite 2. Palvelusopimus
Liite 3. Projektisopimus
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044 7159300.
Kunnajohtaja:
Kunnahallitus hyväksyy hankinnan ja valtuuttaa kunnanjohtajan
allekirjoittamaan sopimukset.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Lausunto Kainuun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteista
KHALL § 33

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Kainuun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteista. Lausunto tulee lähettää viimeistään 27.3.2020 mennessä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelun kesällä 2021 alkavaa tulevaa sopimuskautta varten. Suunnittelua ohjaa Kainuun alueellinen
joukkoliikennetyöryhmä, johon kuuluvat ELY-keskuksen lisäksi edustajat kaikista Kainuun kunnista, Kainuun liitosta, Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymästä sekä Kainuun ammattiopistosta.
Syksyn 2019 aikana on toteutettu palvelutasosuunnitteluun liittyen
asiakaskysely sekä pidetty työpajoja Kainuun kunnissa. Palvelutasosuunnittelun ensimmäinen vaihe, Kainuun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet, on nyt valmistunut. Palvelutasotavoitteissa on määritelty, millaisia joukkoliikenneyhteyksiä Kainuun kuntien välillä tarvitaan tulevalle sopimuskaudelle. Palvelutasotavoitteet on muodostettu opiskelu-, työ- ja asiointimatkojen sekä kaukoliikenteen liityntäyhteyksien ja opiskelijoiden viikonloppumatkojen perusteella. Yleisenä
tavoitteena on, että joukkoliikenteen palvelutaso pidettäisiin pääosin
nykytasolla ja että nykyisiä autokiertoja tehostettaisiin. Palvelutasotavoitteiden perusteella käynnistetään linjastosuunnittelu huhtikuussa 2020. Linjastotasosuunnittelussa muodostetaan lopulliset autokierrot sekä kilpailutettavat liikennekokonaisuudet. ELY-keskus pyrkii
kilpailuttamaan tulevan sopimuskauden liikenteen syksyn 2020 aikana.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Liite

palvelutasosuunnitelma/palvelutasotavoitteet

Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunta antaa Kainuun joukkoliikenteen palvelutasotavoitteista seuraavan lausunnon:
Palvelutasosuunnitelman tavoitteet vastaavat hyvin Ristijärven kunnan käsitystä kuntien välisen liikenteen järjestämisestä, sillä tavoitteissa on otettu huomioon merkittävimmät kuntien välisen liikkumisen tarpeet riittävän kattavasti huomioon. Tärkeää on, että liikenneyhteydet vastaava asukkaiden ja opiskelijoiden tarpeita yhtä hyvin
aikataulullisesti kuin myös liitäntäyhteyksien kannalta esim. juna-asemalle.
Ristijärven kunta ei pysty hyödyntämään perusopetuksen koulukuljetuksissa kuntien välistä liikennettä pääasiassa aikataulullisista
syistä. Toisaalta enin osa kuljetusoppilaista on reiteillä, joissa ei ole
kuntien välistä liikennettä lainkaan. Ristijärveläisten
hyödynnettävissä olevaa kuntien välistä liikennettä on ainoastaan
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Suomussalmi-Kajaani -välillä.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________
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Asuinvuokratalo Aholantie 30:n huoneistojen vuokrat
KHALL § 34

Asuinvuokratalo Aholantie 30 peruskorjaus valmistuu kevään aikana. Asunnoissa on tarkoitus järjestää näyttöpäivä kaikille kiinnostuneille heti kun, kaikki asunnot ovat valmistuneet ja loppusiivoukset
on tehty koko työkohteessa.
Asuntojen markkinointia varten huoneistoille on määrättävä asuntokohtaiset vuokrat. Asuntojen koot ovat 2 h+kk 36,5 m2,
2 h+kt 48,5 m2 ja 2 h+k 60 m2. Kutakin huoneistotyyppiä on 4 kpl,
yhteensä 12 huoneistoa.
Tällä hetkellä Ristijärven kunnan vuokrataloyhtiön Ristijärven Vuokratalot Oy:n uusimpien huoneistojen neliövuokrat Pohjolantiellä ja
Koivukujalla ovat 9,44 €/m2 - 10,66 €/m2. Lähialueella peruskorjattujen huoneistojen vuokrat ovat vielä tätäkin huomattavasti korkeammat.
Koska peruskorjaus on ollut mittava ja asunnot ovat peruskorjauksen jälkeen lähes uuden veroisia, tulee peruskorjauksen näkyä
myös vuokratasossa. Vaikutusten arviointia laadittaessa lähdettiin
liikkeelle vuokratasosta 11-12 €/m2.
Niinpä vuokratasoksi ehdotetaan 11,50 - 12,00 €/m2 siten että vuokrat muodostuvat seuraavasti:
2 h+kk
2 h+kt
2 h+k

36,5 m2
48,5 m2
60,0 m2

á 12,00 €/m2
á 11,75 €/m2
á 11,50 €/m2

yht. 438,00 €/kk
yht. 570,00 €/kk
yht. 690,00 €/kk

Lisäksi huoneistoissa on peruskorjauksen jälkeen omat mittarit sekä
lämpimälle että kylmälle vedelle. Jotta veden lämmittämisestä ja
hankkimisesta aiheutuvat kulut voidaan kattaa, tulisi kylmän veden
hinnaksi määritellä 5,00 €/m3 ja lämpimälle vedelle 8,50 €/m3.
Lisätiedot:

Kehittämispäällikkö, puh. 044-7159311

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus vahvistaa edellä selostuksessa esitetyt taksat.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Ilmoitusasiat
KHALL § 35

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Metsähallitus. Tutkimus-, liikkumis-, metsästys- ja
maastoliikennelupa metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla.
2) Elite Alfred Berg. Sijoitussalkkuraportit tammikuulta ja helmikuulta
2020.
3) Innofaktor Oy. Ilmoitus hinnankorotuksesta 1.5.2020 alkaen.
Korotus 0,5 %.
4) Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE. -Vammaisten henkiöiden osallistumine kunnalliseen
päätöksentekoon.
5) Kajaanin kaupunki. Muistio työllisyydenhoidon kuntakokeilun
ohjausryhmän kokouksesta 24.1.2020 ja 28.2.2020.
6) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kainuun joukkoliikenteen
yhteisostojen kustannukset v. 2019 ja arvio v. 2020.
- Ristijärven kunnan kustannukset v. 2019 olivat 12 105 € ja arvio
vuoden 2020 osuudesta 11 333,73 euroa.
7) Muistio tietohallinnon ohjausryhmän kokouksesta 5.2.2020.
8) Valvira. Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista
koskevan luvan muuttamisesta.
9) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatuiksi.
____________
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Henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet Korona -pandemian aikana
KHALL § 36

Kunnanhallitus päätti ottaa kiireellisenä asiana käsittelyyn
viranhaltijoiden lomauttamisen mahdollistamisen. Kunnanhallitus
päätti viranhaltijoiden lomauttamisesta koskien niitä toimintoja,
joiden keskeyttämisestä valtioneuvosto 16.3.2020 linjasi. Lomautus
ei koske niitä tehtäviä, joissa voidaan teettää etätyötä.
Taustaa:
Työsuhteisille palkkaa on maksettava 14 vrk työnteon keskeytyessä
työnantajasta tai työntekijästä riippumattomasta syystä. Ko. toiminnoissa suurin osa on työsuhteisia. Tämä ei koske viranhaltijoita, jotka on lomautettava, jos työtä ei voi tehdä. Nyt emme voi tietää, päättyykö rajoitukset 13.4. vai jatkuvatko ne, todennäköisesti jatkuvat.
Poikkeustilanteessa lomauttamispäätös voidaan tehdä ilman päätöstä edeltävää yhteistoimintamenettelyä.
Lomauttaminen tulee voimaan viranhaltijoille kuukauden päästä eli
heille on maksettava yhden kk:n palkka, vaikka töitä ei voisi tehdä.
Työsuhteisille palkka on siis maksettava 14 vrk.
Kuntia koskevan yhteistoimintalain 15§ mukaan:
”Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan
vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n
1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla työnantajan
on
selvitettävä
poikkeuksellisen
menettelyn
syy.”
Esittelyteksti
Valtioneuvoston 16.3.2020 antamien linjausten mukaisesti: ” Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.”
Linjaus tarkoittaa, että työtehtävät kunnan ko. toiminnoissa pääosin
lakkaavat.
Työsopimuslain 2 luku 12 § 2. mom. mukaisesti: ”Jos työntekijä on
estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai
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työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus
saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.” Kyseinen määräys ei koske viranhaltijoita, koska laissa kunnallisesta
viranhaltijasta ei vastaavaa määräystä ole. Viranhaltijat tulee lomauttaa, jolloin palkanmaksu loppuu 1 kk lomautusilmoituksesta.
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VIII luvun 2 §:n mukaisesti työnantajan on lomauttaessaan noudatettava vähintään yhden kuukauden ilmoitusaikaa.
Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
15 §:n perusteella: ”Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt,
joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla
työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syy.” Em.
lainkohdan perusteella viranhaltijoiden lomauttamisesta voidaan
päättää ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä, koska työnteon
keskeytyminen johtuu valtioneuvoston linjauksista, joista työnantaja
ei ole voinut ennakolta tietää. Yhteistoimintamenettely tulee käynnistää välittömästi. Lomauttaminen ei koske niitä viranhaltijoita, joille
voidaan osoittaa muita tehtäviä tai etätyötä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää sallia viranhaltijoiden lomauttamisen valmistelun koskien niitä toimintoja, joiden keskeyttämisestä valtioneuvosto
16.3.2020 linjasi. Lomautus ei koske niitä viranhaltijoita, joille voidaan osoittaa muita tehtäviä tai joilla voidaan teettää etätyötä. Yhteistoimintamenettely asiaan liittyen käynnistetään ensi tilassa.
Päätös:
Kunnanhallitus
lisälista-asian.

päätti

yksimielisesti

ottaa

käsiteelyyn

tämän

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa ja
soveltamista. Päätökset (§): 20-23, 26, 28, 33, 35, 36

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

3/2020

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 27.3.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.ristijarvi.fi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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