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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 37

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:
Todettiin etäyhtedellä kokoukseen osallistuvat jäsenet.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 38

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen 20.1.2020 § 6 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.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan 8.4.2020. Pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävillä osoitteessa www.ristijarvi.fi. 9.4.2020.
Päätös:
Valittiin Eineliisa Heikkinen ja Leila Karppinen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 39

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Kunnanjohtajan päätökset palkanmaksun keskeyttämisestä
koronapandemian perusteella.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä päätöksiin otto-oikeuttaan, vaan merkitsee
ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennusvalvonnan maksujen tarkastaminen
LupaValv § 3

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvanhakija tai
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle
maksun, jonka perusteet on määrätty kunnan hyväksymässä
taksassa.
Ristijärven kunnan rakennusvalvonnan taksat on hyväksytty
edellisen kerran 13.3.2013. Ristijärven kunnalla on tarvetta
tarkastella rakennusvalvonnan maksuja muuttuneiden tarpeiden ja
kohonneiden kustannuksien takia sekä naapurikuntien
tasavertaisuus tarkastelun vuoksi.
Kainuun muut kunnat ovat päivittäneet rakennusvalvonnan maksuja
vuosien 2018 ja 2019 aikana. Ristijärven kunnalla on paineita
tarkastella nykyisiä maksuja lähikuntien maksuja vastaaviksi.
Päivitetyt rakennusvalvonnan maksut ja rakennusvalvonnan maksut
-vertailu oheisliitteinä.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Jari Hurskainen
044-7104434, jari.hurskainen@hyrynsalmi.fi
Rakennustarkastajan ehdotus:
Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyy ehdotuksen Ristijärven
kunnan rakennusvalvontamaksujen tarkistamisesta ja esittää sen
edelleen kunnanhallituksen/ -valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi rakennustarkastajan
ehdotuksen.
Marja Haapamäki jätti rakennusvalvontamaksujen tarkistamisesta
kirjallisen eriävän mielipiteen.
_____

KHALL § 40

Liite
Liite

Rakennusvalvonnan maksut ja vertailutieto
Eriävä mielipide

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kunnan rakennusvalvontamaksujen
tarkistamisen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että Olli Pietilä saapui kokoukseen
etäyhteydellä tämän asian käsittelyn aikana klo 17:05.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotus.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto pelastustoimen alueiden muuttamisesta vastaamaan maakuntajakoa
KHALL § 41

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen maakunnista 29.8.2019, jossa
Heinäveden kunta siirtyy Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan, Joroisten kunta siirtyy Etelä-Savon maakunnasta
Pohjois-Savon maakuntaan, Kuhmoisten kunta siirtyy Keski-Suomen maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja Isonkyrön
kunta siirtyy Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2021 lukien. Tätä ennen valtioneuvosto on tehnyt päätöksen, jossa Vaalan kunta siirtyy Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan 1.1.2016 lukien.
Pelastustoimen alueita muodostettaessa yhtenä valmisteluperiaatteena oli se, että pelastustoimen alueet eivät muodostuisi kahden tai
useamman maakunnan kunnista. Sen sijaan maakunnan sisällä
saattoi olla useampi pelastustoimen alue kuten esim. Uudellamaalla
ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Pelastuslain (29.4.2011/379) 24 §:n mukaan valtioneuvosto päättää
maan jakamisesta pelastustoimen alueisiin ja vahvistetun aluejaon
muuttamisesta. Päätöksen aluejaon muuttamisesta valtioneuvosto
tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien kuntalain 57 §:n 1
mom. mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta.
Pelastuslain 24 §:n mukaan pelastustoimen alueen kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Sopimuksen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 57 §:n 1 mom.
säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Sopimukseen sovelletaan muuten, mitä kuntalaissa säädetään kuntien
yhteistoiminnasta.
Aluejakoa ja sen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäessä on kuultava kuntia, jota aluejako tai sen muutos koskee.
Jos kunnat eivät aluejaon muutoksen yhteydessä sovi pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä valtioneuvoston asettamassa
määräajassa, valtioneuvosto päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat
eivät ole sopineet. Valtioneuvoston päätös on voimassa, kunnes
asianomaisilla kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä.
Pelastuslain 24 §:n perusteella sisäministeriö ryhtyy valmistelemaan
pelastustoimen muuttamista seuraavasti kuuden kunnan osalta, joista yksi koskee Vaalan kunnan siirtämistä Kainuun pelastuslaitoksesta Oulu-Koillismaan pelastuslaitokseen.
Lausunto tulee toimittaa 17.4.2020 klo 16.15 mennessä
sisäministeriöön.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnahallitus päättää lausua asiassa seuraavaa: Ristijärven
kunnalle sopii, että Vaalan kunta siirretään Oulu-Koillismaa
pelastuslaitokseen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saapuneet muut avustushakemukset
KHALL § 42

Ristijärven kunnalle on toimitettu helmikuun loppuun mennessä seuraavat toiminnan avustushakemukset vuodell 2020:
Hakija
1. Mannerheimin lastensuojeluliiton Kainuun piiri
Haettu määrä (€) määräytyy Kainuun kuntien asukasmäärien suhteessa.

€
525,00

2. Kainuun kriisikeskus
Haettu määrä (€) määräytyy Kainuun kuntien asukasmäärien suhteessa.

3. Eläkeliiton Ristijärven yhdistys
4. MLL:n Ristijärven paikallisyhdistys

801,00
140,00
140,00

MLL:n Kainun piirin hakemus on saapunut 21.11.2019. Hakemuksen perusteluissa on tuolloin mainittu mm., että Kainuun Soten hallitus ei esitä järjestöavustuksia vuodelle 2020 ja ilman avustusta lastenhoitotoiminta Kainuussa loppuisi, koska toimintaan ei saada
muuta avustusta. Soten avustus on ollut 29 500 €, josta Ristijärven
osuus asukasluvun suhteessa on haettu määrä.
Kainuun Sote avustus Kainuun kriiskeskukselle on ollut 45 000 €,
mikä on jaettu kuntien asukasluvun suhteessa avustushakemuksessa Ristijärven osuudeksi. Perusteluina esitetään mm. Kainuun Soten
järjestöavustusten loppuminen. Hakemus on tullut 11.11.2019.
Lisäksi kunnalle on toimitettu kaksi kappaletta viranhaltijapäätöksellä
myönnettäviä kyläyhdistysten toiminta-avustuksia.
Avustusten hakuaika päättyy 30.4.2020.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää avustukset seuraavasti:
Eläkeliiton Ristijärven yhdistykselle ja MLL:n Ristijärven yhdistykselle
avustus myönnetään hakemuksen mukaisesti.
Ristijärven kunta ei myönnä avustusta MLL:n Kainuun piirille ja Kainuun kriisikeskukselle sillä perusteella, että vuoden 2020 talousarviossa ei ole varauduttu avustamaan ylikunnallisia toimijoita, vaan
kunnassa toimivia kyläyhdistyksiä ja muita paikallisia yhdistyksiä.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen,
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus
KHALL § 43

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kunnan,
jonka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös (114 §).
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä
varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi
kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Ristijärven kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on 42 217 euroa alijäämäinen. Tilinpäätös oli alijäämäinen myös vuosina 2016 - 2018.
Vuosikate on 352 364 euroa ja 277 euroa/asukas. Vuosikatteella mitattuna talous vahvistui edellisestä vuodesta, jolloin vuosikate oli 55
493 euroa -merkkinen. Vuosikate ei myöskään v. 2019 riittänyt poistojen ja lainan lyhennysten kattamiseen.
Talouden toteuma (ulkoiset): toteuma-% lisämäärärahat sisältävästä talousarviosta
toteuma
1000 €

-

Pöytäkirjan tarkastajat:

- Käyttötalouden tuotot
- Käyttötalouden menot
- Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalent.
Tulos

3 424,8
-14 079,8
-10 655,0
4 951,0
6 051,3
5 093,0
352,4
-468,7
-116,4

toteuma
tas:ta, %

95,7
98,5
99,5
98,0
104,4
33,8
298,6
103,4
34,7

muutos
v. 2018, %

-13,2
-3,4
0,3
2,8
4,7
-119,4
-735,0
-17,2
-81,3
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Varaust. ja rahast. muut.
Alijäämä

74,2
-42,2

74,2
16,2

0,0
-92,3

Tuloksen vaikutti parantavasti kunnan saama 180 000 euron harkinnanvarainen valtionosuus ja heikensi osuus Kainuun Sote ky:n alijäämästä (340 504 €). Vuoden aikana ei ollut tarvetta myöntää toimintaan lisämääräraa. Uutta talousarviolainaa nostettiin 800 000 euroa investointien rahoittamiseen. Maksuvalmiutta tuetiin lisäämällä
lyhytaikaisen lainan määrää 250 000 eurolla. Taseessa on vuoden
2019 tulos huomioituna kertynyttä ylijäämää jäljellä 1,27 milj. euroa
ja asukasta kohden laskettuna 1 001 euroa.
Sisäiset (vastuualueiden väliset) myynnit ja ostot olivat 679 237 euroa. Sisäisten erien nettovaikutus toimintakatteeseen on nolla euroa.
Investointien bruttomenot olivat 399 647 euroa ja nettomenot rahoitusosuuksien ja luovutustulojen jälkeen 347 624 euroa.
Korollisen vieraan pääoman määrä vuoden lopussa oli 5,1 milj. euroa ja 4 013 euroa/asukas. Konsernilainoja oli 9,1 milj. euroa ja
7 130 euroa/asukas. Asukasta kohden laskettu konsernilainojen
määrä kasvoi 1 233 €.
Konsernitilinpäätöksen tulos on 145 382 euroa alijäämäinen, kun
tulos vuonna 2018 oli 632 215 euroa alijäämäinen.
Kunnan asukasluku vuoden lopussa oli 1 271 (tilastokeskuksen tieto
tammikuu 2020).
Erillisliite: Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044-7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus
1) esittää tilikauden 1.1. - 31.12.2019 tuloksen -116 377,88 euroa
käsittelystä seuraavaa:
- tuloutetaan tehtyjä poistoja vastaava määrä poistoeroa 74 160,97
euroa
- kirjataan tilikauden alijäämä -42 216,91 euroa taseeseen tilikauden
yli- /alijäämä tilille.
2) hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja luovuttaa
sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi
3) oikeuttaa hallintopalvelun tekemään tilinpäätökseen ja sen liitteisiin sellaiset tekniset tarkistukset, täydennykset ja korjaukset, jotka
eivät vaikuta tilikauden tulokseen tai muuta tuloksen käsittelyä.
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Varhaiskasvatusmaksut 1. ja 2. luokan koululaisille toimikaudelle 1.8.2020 - 31.7.2021
KHALL § 44

Ristijärven Keskuskoululla järjestetty koulun iltapäivätoiminta on lakkautettu päättymään lukuvuoden 1.8.2019 - 31.7.2020 koulun työajan loputtua 31.5.2020. Koululaisten (1. ja 2. luokat) hoito keskitetään varhaiskasvatukseen elokuun 2020 alusta lukien.
Sivistystoimi on valmistellut maksuluokat, jotka otetaan käyttöön toimikaudelle 1.8.2020 - 31.7.2021 koskien 1. ja 2. luokan koululaisia.
Seuraavat maksuluokat esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi:
koululaisten aamuhoito
85 €/kuukausi
koululaisten iltapäivähoito
85 €/kuukausi
koululaisten aamu- ja iltapäivähoito 145 €/kuukausi.
Lisäksi hyväksyttäväksi tuodaan erillinen vuorohoitomaksu koululaisille, jotka käyttävät hoitoa arkiaamuisin ennen klo 6.00 ja arki-iltoina
klo 18.00 jälkeen sekä lauantaina ja sunnuntaina.
Vuorohoidosta peritään erillinen 20 euron päivämaksu perusmaksun
lisäksi.
Koulujen loma-aikana (syysloma, joululoma ja hiihtoloma) hoidossa
olevilta koululaisilta peritään erillinen kokopäivähoidon mukainen
päivämaksu 20 €/hoitopäivä. Kesäajan kuukausilta noudatetaan aikaisemmin tehtyä voimassa olevaa päätöstä.
Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Minna Härkönen, puh.
044-7159731.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy 1. ja 2. luokan koululaisille sivistystoimen
valmistelemat varhaiskasvatusmaksut toimikaudelle 1.8.2020 31.7.2021 edellä selitysosassa esitetyn mukaisina.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimieliseti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perhepäivähoitajan toimen lakkauttaminen ja henkilön siirto päiväkodille
KHALL § 45

Perhepäivähoitaja on siirretty osaksi päiväkoti Saukonsilmun henkilöstöä 1.2.2019 alkaen. Vuoden 2019 aikana perhepäivähoitaja on
suorittanut varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden antamat
opinnot. Toimikaudelle 1.8.2019 - 31.7.2020 perhepäivähoitoon on
tullut vain yksi hakemus. Vähentyneen perhepäivähoidon kysynnän
perusteella sivistystoimi esittää perhepäivähoitajan toimen lakkauttamista ja perhepäivähoitajan siirtämistä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen päiväkodin henkilöstöön.
Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Minna Härkönen, puh. 044
7159731
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lakkauttaa perhepäivähoitajan toimen
1.5.2020 lukienja siirtää perhepäivähoitajana toimineen Jaana Tolosen toistaiseksi päiväkodin henkilökuntaan kuuluvaksi. Siirto on ollut
voimassa 1.2.2019 alkaen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilapäisen kokopäivähoidon ja osapäivähoidon hintojen tarkistaminen
KHALL § 46

Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan satunnaista hoidon tarvetta. Perheillä on mahdollisuus ostaa kunnalta tilapäistä hoitoa enintään 5
kertaa kuukaudessa, ilman, että se luetaan kunnalliseksi päivähoidoksi. Tilapäinen hoito ei vaikuta lasten kotihoidontuen saamiseen.
Päiväkoti Saukonsilmun vapaita paikkoja käytetään tilapäisen hoidon tarpeeseen. Tilapäistä hoitoa myydään vahaiskasvatusikäisille
lapsille.
Tilapäisen hoidon hinnat ovat lapsikohtaisia ja hoitopäivät laskutetaan jälkikäteen osana päivähoitolaskutusta.
Tilapäisen hoidon päiväkohtaiset maksut 1.8.2020 alkaen:
- kokopäivähoito (yli 5 h):
20 €/lapsi
- osa-aikainen hoito (alle 5 h):
10 €/lapsi
Lisätiedot: varhaiskasvatusvastaava Minna Härkönen,
puh. 044 7159731
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy selitysosassa esitetyt tilapäisen kokopäivähoidon ja osapäivähoidon lapsikohtaiset hinnat.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Varhaiskasvatusmaksut koronavirus COVID-19 pandemian aikana
KHALL § 47

Meneillään olevan Koronavirus COVID 19 pandemian vuoksi valtioneuvosto on julistanut 18.3.2020 maahamme poikkeustilan ja suositellee, että varhaiskasvatuksessa lapsia hoidetaan kotona virustartunnan estämiseksi ja leviämiseksi.
Suomessa on useissa kunnissa tehty päätöksiä siitä, että varhaiskasvatuksen maksuja ei poikkeusoloissa peritä niiltä vanhemmilta sinä aikana kun he hoitavat lapsensa kotona.
Huoltajilla on mahdollisuus valtioneuvoston julistaman poikkeusolojen takia ilmoittaa, että eivät vie lastansa varhaiskasvatuspaikkaan.
Lapsi ei menetä oikeutta palata samaan varhaiskasvatuspaikkaan
poikkeusolojen päättymisen jälkeen.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen vastaava Minna Härkönen
p. 0447159731
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunnan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksuja ei peritä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa itse kotona 18.3. - 13.5.2020. Mikäli valtioneuvoston julistamat poikkeusolot
jatkuvat, niin maksuhyvitys jatkuu edelleen niille perheille, jotka
hoitavat lapsensa kotona.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________
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Ilmoitusasiat
KHALL § 48

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Aluehallintovirasto
- Tartuntalain 58 §:n mukainen päätös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle.
2) Kainuunmeren työterveys. Kainuunmeren Työterveys Oy:n
hallituksen ajankohtainen katsaus.
3) Suomussalmen kunta. Päätös Kainuunmeren työterveyden
osakassopimuksen hyväksyminen.
4) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuiksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Yhteistoimintamenettelyn aloittaminen toimintojen sopeuttamiseksi valmiuslain
käyttöönotosta johtuviin vaikutuksiin
KHALL § 49

Suomen hallitus on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa
maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tämän
seurauksena on maassa on päädytty ottamaan käyttöön valmiuslaki.
Hallitus on linjannut tehtävät toimenpiteet sekä antanut valmiuslain
käyttöönottoasetukset ja soveltamisasetukset eduskunnalle
17.3.2020. Muutoksia valmiuslain käyttöönottoasetuksiin ja lainsoveltamisasetuksiin on annettu eduskunnalle 19.3.2020 ka
20.3.2020.
Koronapandemian ja valtioneuvoston16.3.2020 antamiin linjauksiin
liittyen valmiuslain käyttöönottoasetusten toimeenpanolla on merkittäviä vaikutuksia kunnan toimintoihin. Toiminnan keskeytyksistä ja
erilaisista rajoituksista voi seurata sellaisia tilanteita, että kunnan yövoiman tarve muuttuu tilapäisesti tai työnteko estyy.
Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella työantaja voi keskeyttää
palkanmaksun, jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai
muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn
vuoksi. Hallituksen linjaus on aiheuttanut poikkeuksellisen ennalta
arvaamattoman tilanteen. Osa toimintayksiköistä (esim. museot, uima- ja urheiluhallit, kirjastot jne.) on jouduttu sulkemaan. Mikäli korvaavaa työtä näiden toimintayksiköiden palkansaajille ei ole tarjota,
työnantaja voi keskeyttää palkanmaksun 14 päivän jälkeen. Palkanmaksun keskeyttämisestä päättää hallintosäännön määräyksen mukaisesti palvelussuhteeseen ottavat viranomainen. Työsopimuslain 2
luvun 12 §:ää voidaan soveltaa työntekijöihin, joiden työyksiköt on
suljettu hallituksen linjausten vuoksi.
Kunnanjohtaja on tehnyt 19.3.2020 viranhaltijapäätöksen palkanmaksun keskeyttämisestä neljän työntekijän osalta.
Palkanmaksun keskeyttäminen ei ole kuitenkaan kaikissa tapauksissa mahdollista, vaikka työntekijä/viranhaltijan tekemä työ olisi poikkeusoloista johtuen tosiasiallisesti vähentynyt tai loppunut. Tästä
johtuen Ristijärven kunnan on aiheellista käynnistää työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain
(449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on niiden työntekijöiden
ja viranhaltijoiden, joiden työ on tilapäisesti vähentynyt tai loppunut
kokonaan, lomauttaminen osa- tai kokoaikaisesti.
Lomauttamista koskevat määräykset ovat TSL (55/2001) 5. luvussa
ja kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 7. luvussa.
Lain yhteistoiminnasta kunnissa 4 § 1 mom. kohdan 4 mukaisesti
työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään
mm. sellaiset asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista
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syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai
irtisanomista.
Hallintosäännön 49 §:n mukaan Kunnanhallitus päättää henkilöstön
lomauttamisen perusteista.
Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää se viranomainen, joka päättää asianomaisen viranhaltijan tai työntekijän palvelussuhteeseen ottamisesta.
Edellä mainitun perusteella viranhaltijan lomauttamisesta päättää
kunnanhallitus.
Ristijärven kunta toimii töiden järjestelyissä seuraavasti:
1. henkilöstölle tarjotaan korvaavaa työtä, mikäli se on mahdollista ja kunnan kokonaisedun kannalta järkevää
2. toimintayksiköissä, jotka on suljettu, eikä tarjolla ole korvaavaa
työtä, sovelletaan TSL 2 luvun 12 § 2 momenttia ja kunnan
palkanmaksuvelvollisuus päättyy 14 päivän jälkeen siitä, kun
työnteko on tosiasiallisesti estynyt
3. muun henkilöstön kanssa sopeuttamiskeinoja sovitaan ylityövapaiden, liukumavapaiden ja ansaittujen vuosilomien pitämisestä
4. lomautusmahdollisuutta sovelletaan, mikäli työnteon este pitkittyy
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää aloittaa tuotannollisin perustein työnantajan
ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (449/2007)
mukaiset ja koko kunnan henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista.
Kunnanhallitus päättää, että palkanmaksu voidaan keskeyttää työsopimuslain 2 luvun 12 §:n perusteella, mikäli korvaavaa työtä ei ole
tarjolla suljettujen toimintayksiköiden työntekijöille ja viranhaltijoille.
Päätös:
Merkitään pöytäkirjaan, että esteellisinä kokoushuoneesta poistuivat
Ritva Tolonen, Arto Klemetti ja Hannu Hälinen.
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 (§): 42, 44, 45, 46, 47

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.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa taikka työ- ja virkaehtosopimuksen soveltamista
ja täytäntöönpanoa.
Päätökset (§): 37- 41, 53, 48, 49
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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 9.4.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty _____._____.________
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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