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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

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

Klo
17:00 - 18:20
17:00 - 18:20
17:00 - 18:20
17:00 - 18:20
17:00 - 18:20
17:00 - 18:20

Heikkinen Eineliisa

17:00 - 17:30 varajäsen

POISSA

Tolonen Tarja

MUU

Keränen Hanna-Leena
Klemetti Arto
Tolonen Ritva
Oikarinen Ulla-Maija
Seppänen Petteri
Lukkari Lea

Tehtävä
Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Skype -yhteydellä
Skype -yhteydellä
Skype -yhteydellä
klo 17.30 alkaen
Skype -yhteydellä

varapuh.joht.
17:00 - 18:20 valtuuston II
varapj
17:00 - 18:20 valtuuston I varapj
17:00 - 18:20 valtuuston
puh.joht.
17:15 - 17:30 aluearkkitehti
17:00 - 18:20 kunnanjohtaja
17:00 - 18:20 pöytäkirjanpitäjä

Skype -yhteydellä
Skype -yhteydellä
Skype -yhteydellä
Skype -yhteydellä

ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja

Lea Lukkari
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
§:t 50 - 64
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Olli Pietilä
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
ma 4.5.2020 www.ristijarvii

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tapio Pikkarainen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 50
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. 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:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 51

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.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan 30.4.2020. Pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävillä osoitteessa www.ristijarvi.fi 4.5.2020.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Pietilä ja Tapio Pikkarainen.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Sähköisen kokousmenettelyn käyttöönotto kunnanhallituksen kokouksissa
KHALL § 52

Ristijärven kunnan hallintosäännön 117 §:ssä ja 118 §:ssä on määräykset sähköisestä kokousmenettelystä.
117 §:ssä säädetään toimielimen päätöksentekotavoista seuraavasti: "Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa
kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla
(sähköinen kokous).
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).
Kunnanhallitus tai sen nimeämän viranhaltija vastaa, että sähköisiin
kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasalla ja
tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla."
118 §.ssä säädetään Sähköisestä kokouksesta seuraavasti:
"Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen
kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
Sähköinen kokous edellyttää yhtäaikaista ääni ja kuvayhteyttä. Puheenjohtajan on nähtävä osallistuja kuten kasvotusten tapahtuvassa
kokouksessa."
Sähköisen kokousmenettelyn määräyksiä ei voi noudattaa valtuuston kokouksissa (hallintosääntö 116 §).
Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunnanhallitus ottaa käyttöön sähköisen kokousmenettelyn. Kokouksiin voi jatkossa osallistua myös sähköisesti.
Kokoukset toteutetaan joko Skype-kokouksena tai mahdollisesti jatkossa Teams -kokouksena siten, että kuntalain edellyttämä yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys on mahdollinen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Tämän asian käsittelyn jälkeen kuultiin aluearkkitehti Ulla-Maija
Oikarisen selostus asioista 5. Kirkonkylän asemakaavan
muuttaminen, Pajatien ympäristö, ehdotus nähtäville ja asia 8.
Kaavoituskatsaus.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 53

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
Kunnanjohtaja
- Asiointi- ja koulukuljetusliikenteen kilpailuttamisen palveluhankinta
Monetra Oulu Oy:ltä
Hallintopäällikkö
- Kyläyhdistysten toiminta-avustukset vuodelle 2020
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan
merkitsee ne tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Jäsen Helka Tolonen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana.
Varajäsen Eineliisa Heikkinen poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana.
_________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen, Pajatien ympäristö, ehdotus nähtäville
Kaavoitus- ja maankäyttötmk § 3
Osmo ja Sinikka Härkönen ovat toimittaneet kunnanhallitukselle
29.4.2013 päivätyn kuntalaisaloitteen asemakaavan muutoksesta
heidän tonttinsa kohdalla Pajatiellä. Tie kulkee heidän tonttinsa läpi
jakaen tontin kahteen osaan.
Alkuperäisessä aloitteessa on esitetty, että Pajatie lakkautettaisiin
Pajatie 42/40 kiinteistöjen rajalta alkaen Aholantielle saakka. Asemakaavaa ei ole muutettu, mutta uudessa yleiskaavassa tien linjausta on muutettu.
Keskustellaan aloitteen pohjalta vaihtoehdoista asian eteenpäin viemiseksi. Samalla toimikunta keskustelee mahdollisista muista yleiskaavan tuomista muutostarpeista.
Liite 1

kartta

Puheenjohtajan ehdotus:
Toimikunta toteaa karttaliiteen mukaisella alueella, Pajatie 42, olevan tarvetta tarkistaa asemakaavaa. Samalla asemakaavamuutoksella voidaan ratkaista Härkösten esittämä kunnallisaloite.
Päätös:
Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta esittää Ristijärven kunnanhallitukselle, että ko. alueen asemakaavaa lähdetään muuttamaan siten
että Pajatien kohdalla Ristijärven kirkonkylän yleiskaavan 2035 mukaista uutta tietä ei rakenneta, vaan tie katkaistaan ja lakkautetaan
Pajatie 42/40 kiinteistöjen rajalta Aholantielle saakka. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkastellaan myös muut oheisen toimikunnan liitteen 1 mukaiset muutostarpeet.
____________
KHALL § 50

Liite 0.1
Liite1

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavamuutosalueen kartta

Ristijärven kunnanhallitus saattaa vireille kirkonkylän asemakaavan
muutoksen kortteleissa 36–38 ja niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla.
Asemakaavan laatii Ristijärven kunta ja kaavan laatijana toimii aluearkkitehti. Mahdollisesti tarvittavat luonto- tai muut selvitykset hankitaan konsulteilta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asemakaavan muutos on lähtenyt käyntiin maanomistajan aloitteesta ja maankäyttö ja rakennuslain 59 §:n mukaisesti kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Maanomistajien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.
Jos maanomistajalle ei tule kaavamuutoksesta hyötyä, ei tule kustannuksiakaan. Myös kunta omistaa muutosalueella maata, joten
kunta maksaa osuutensa kustannuksista.
Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos. Suunnitelmaa
päivitetään prosessin aikana tarpeen mukaan.
Kunnanjohtaja:
Ristijärven kunnanhallitus saattaa vireille kirkonkylän asemakaavan
muutoksen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Osallisia tiedotetaan kaavoituksen
käynnistymisestä ja maanomistajien kanssa laaditaan kaavoitussopimukset.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
Kokouksessa jaettiin pöytäkirjan liitteeksi tuleva tarkennettu
osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
____________
KHALL § 49

Liite 1

Kaavaluonnos 2.4.2019

Ristijärven kirkonkylän asemakaavan muutosluonnosta on valmisteltu. Liitteenä kaavaluonnos. Kokouksessa esitellään kaavaselostus,
jonka liitteenä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota päivitetään aikataulun ja suunnittelualueen osalta.
Asemakaavan muutoksella muutetaan liikennnejärjestelyjä niin, että
Pajatie poistetaan käytöstä Pajatie 42:n ja Aholantien väliltä. Pajatien päätteeksi tulee kääntöpaikka. Verkkotie ja venevalkama-alue
poistetaan lämpökeskuksesta itään.
Käyttötarkoituksia muutetaan mm. parhaillaan rakenteilla olevan palvelukeskuksen rakennuspaikalla, kaavan mukainen torialue muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi ja osa huoltoaseman
korttelialueesta muutetaan asuinrakennuspaikaksi nykyisen käytön
mukaisesti. Uusi pientalon rakennuspaikka esitetään kortteliin 38.
Lämpökeskukselle osoitetaan kaavassa alue. Lämpökeskuksen eteläpuolelle osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Uusi rakenuspaikka sijoittuu lähelle asuinalueita, jolloin tuleva toiminta ei saa aiheúttaa
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kohtuutonta haittaa asumiselle.
Valmistelija: aluearkkitehti 044 7104 630
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kirkonkylän asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston ja asettaa sen nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot.
Päätös:
Aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen selosti kaavaluonnosta
kokouksessa klo 17.15 - 17.40.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
KHALL § 54

Liite 1 Kaavaehdotus 6.4.2020
Liite 2 Kaavaselostus 6.4.2020
Ristijärven asemakaavan muutoksen luonnos (valmisteluaineisto)
pidettiin nähtävillä 26.6.-2.8.2019 kunnanvirastolla, kirjastossa sekä
kunnan internetsivuilla. Saadun palautteen sekä osallisten kanssa
käytyjen neuvottelujen perusteella on valmistunut 6.4.2020 päivätty
asemakaavan muutoksen ehdotus.
Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen tehdyt muutokset:

Korttelin 38 uusi rakennuspaikka on poistettu ja kaava-aluetta
on pienennetty

Korttelissa 36 huoltoaseman korttelialue on palautettu
voimassa olevan kaavan mukaiseen tilanteeseen

Lämpökeskuksen itäpuolelle on sijoitettu uusi
TY-rakennuspaikka, teollisuusrakennusten korttelialue, jossa
ympäristö asettaa toiminnan laadulle vaatimuksia. Samalla
Verkkotie on jatkettu järven suuntaan uudelle rakennuspaikalle
ja katualuetta on muutettu niin, että luonnoksessa esitetty
TY-rakennuspaikka on laajempi
Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, 044 7104 630
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy kirkonkylän asemakaavan
muutosluonnoksen ja asettaa sen nähtäville MRL:n mukaisesti sekä
pyytää kaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtaja ehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelman tarkennus
KHALL § 55

Opetushallitus edellyttää kunnilta koulujen lukuvuosisuunnitelmien
tarkennusta valmiuslain nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen
(3 §, valtioneuvoston asetus 6.4.2020, voimassa 14.4.2020 alkaen)
mukaisesti.
Valmiuslain nojalla etäopetuksen määrää voidaan vähentää, mutta
vain siinä määrin kuin se vallitsevissa poikkeusoloissa on välttämätöntä. Opetuksen järjestäjillä on velvollisuus järjestää etäopetuksessa oleville oppilaille perusopetuslaissa säädettyä oppimisen tukea
siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa. Etäopetuksen ja sen tuen järjestäminen voidaan kaikkien oppilaiden osalta toteuttaa ilman perusopetuslain 18 §:n mukaista yksilötason päätöstä. Kunnissa tulee
tehdä yleiset linjaukset siitä, miten ja missä laajuudessa sekä minkälaisin toteuttamistavoin etäopetusta, oppimisen tukea sekä perusopetuslain 31 § ssä säädettyjä palveluja järjestetään.
Ristijärven kunnassa perusopetusta toteutetaan voimassaolevan
opetussuunnitelman mukaisesti niissä rajoissa, joissa opetusta on
mahdollista etäopetuksena toteuttaa. Lähinnä taito- ja taideaineissa
joudutaan soveltamaan tehtäviä kotiympäristöön soveltuviksi, mutta
oppiainesisällöt pystytään järjestämään ainakin kuluvan kevätlukukauden ajan opetussuunnitelman mukaisesti. Arviointi pystytään
suorittamaan OPHn ohjeistuksen mukaisesti.
Etäopetusvälineinä käytetään mm. Googlen työkaluja, Wilmaa ja
What´s Appia.
Perusopetuksen oppilaille on taattu mahdollisuus tukiopetukseen.
Oppilashuoltopalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman pitkään normaalisti, vaikka osa palveluista annetaan etänä. Tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta annetaan poikkkeusolojen aikana kotona opiskeliville oppilaille siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on mahdollista. Oppilailla on käytössään kahden erityisopettajan ja kahden koulunkäynnin ohjaajan tukipalvelut.
Ristijärven kunta ei rajoita tukiopetuksen antoa poikkeusaikana.
Opetushenkilöstö sopii henkilökohtaisesti tukiopetuksen antotavasta
ja - ajasta.Sivistystoimi on tehostanut tiedottamista koteihin.
Lähiopetuksessa on alta kymmenen oppilasta. Koululla työskentelee
päivittäin kolmesta neljäänopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.
Opettajat antavat lähiopetuksen lisäksi etäopetusta. Kunnan
apip-toiminta toteutetaan yhteistyössä Keskuskoulun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken.
Sivistystoimi ei toistaiseksi katso aiheelliseksi muuttaa ensi syyslukukauden alkamisajankohtaa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lisätietoja: sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh. 044 7159304
Liite 3 Ristijärven Keskuskoulun työsuunnitelma 2019-20
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää, että Ristijärven kunnassa ei ole toistaiseksi
aiheellista muuttaa ensi syyslukukauden (2020 elokuu) alkamisajankohtaa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 56

5/2020

13

27.04.2020

Esi- ja perusopetuksen tuntikehysesitys lukuvuodelle 2020-21
KHALL § 56
Ristijärven keskuskoulun tuntikehys on ollut lukuvuonna 2019 - 20
293 tuntia. Kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi
opetustoimi mukaan lukien esiopetus ehdottaa lukuvuodelle 2020 21 tuntikehykseksi 266 tuntia.
Tuntikehyksen pienenemisestä huolimatta perusopetuksessa
pyritään toteuttamaan erityisopetuksen pienryhmäopetusta sitä
tarvitseville erityisen tuen oppilaille.
Tuntikehyksen pienennys tehdään yhdistämällä kaikkien reaaliaineiden opetusryhmät 7- 8 -luokka-asteilla. Ainoastaan kielet ja
matematiikka opetetaan luokka-astekohtaisesti. Alakoulussa 1 - 6
luokka-asteet) jakotunnit keskitetään suuriin yhdysluokkiin.
Tuntikehysesitys lukuvuodelle 2020-21:
Esiopetus
Peruskoulu
Erityisopetus
Tukiopetus
Yhteensä

20 h
190 h
52 h
4h
266 h

Lisätietoja: rehtori/sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh. 044
7159304 tai tiinaliisa.portano@ristijarvi.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy lukuvuoden 2020 - 2021 tuntikehykseksi
266 tuntia.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kaavoituskatsaus 2020
KHALL § 57

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään
kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka
eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus).
Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Oikarinen, 044 7104 630
Liite 4 Kaavoituskatsaus 2020
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy Ristijärven kaavoituskatsauksen 2020 ja
tiedottaa siitä kunnan internetsivuilla. Kaavoituskatsaus 2020
annetaan tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
________
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Kainuunmeren Työterveys Oy osakassopimus
KHALL § 58

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on 13.10.2016
perustanut Yhtiön, jonka tarkoituksena on omistajiensa
sidosyksikkönä tuottaa työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on tämän
jälkeen siirtänyt Yhtiölle liiketoimintasiirtona työterveyspalvelu
toimintansa. Tämän jälkeen kunnat ovat ostaneet Yhtiön osakkeita
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä.
Ristijärven kunnanhallitus on 10.12.2018 § 215 hyväksynyt
Kainuunmeren Työterveyshuollon sopimusesityksen ja osakkeiden
kauppakirjan.
Maaliskuussa 2020 kunnalle on toimitettu päivitetty osakassopimus,
johon on tehty muutos voitonjakoa (osinkoa) koskevaan kohtaan.
Osakassopimus ja yhtiöjärjestys ovat oheismateriaalina.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy Kainuunmeren Työterveys Oy:n
osakassopimuksen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_______
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Työaikapankin käyttöön ottaminen Ristijärven kunnassa
KHALL § 59

Työaikalain kokonaisuudistus on tullut voimaan 1.1.2020 lukien.
Työaikalain merkittävimmät uudistukset ovat joustotyöaika ajasta ja
paikasta riippumattomassa työssä sekä lakisääteinen työaikapankki.
Työaikapankilla tarkoitetaan työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisjärjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.
Työaikapankkiin voidaan siirtää työntekijän suostumuksella lisä- ja
ylityötunteja, liukuvan työaikajärjestelmään kertyneitä työtunteja
enintään 60 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana, rahamääräisiä etuuksia, kun ne ensin on muutettu rahamääräiseksi. Ei
kuitenkaan säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa. Työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus saada työaikapankkiin säästettyä vapaata vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa.
Työnantajalla tulee olla jokin sähköinen seurantaohjelma, jolla työaikapankkia voidaan ylläpitää.
Työaikapankista voidaan paikallisesti sopia yhteistoiminnassa. Ristijärven kunta on sopinut ammattijärjestöjen kanssa yhteistoimintamenettelyssä 16.4.2020. Kokouksessa esitelty paikallinen sopimus
joustotyöajasta hyväksyttiin yksimielisesti.
Työaikapankki otetaan käyttöön varhaiskasvatuksessa ja maatalouslomituksessa, joissa molemmissa tehdään jaksotyötä.
Ristijärven kunnassa hyväksytyn sopimuksen mukaisesti säästämisraja on 60 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana. Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei saa kalenterivuoden aikana olla yli 180 tuntia. Tuntimäärän ylittyessä korvaukset maksetaan rahana ao. työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti.
Työaikapankkiin siirtyminen on työntekijälle vapaaehtoista ja edellyttää siihen sitoutumista. Pankista ei voi erota kirjallisesti ilmoittamalla.
Työntekijä tai esimies voi irtisanoa työaikapankkisopimuksen 1 kk:n
irtisanomisajalla. Eroamistapauksessa kertyneet työaikapankkivapaat on ensisijaisesti pidettävä vapaana 3 kk:n sisällä eroamisen jälkeen. Mikäli vapaita ei ole mahdollista pitää, maksetaan saldo yksinkertaisella tuntipalkalla rahana seuraavan palkanmaksun yhteydessä.
Palvelussuhteen päättyessä työaikapankkisopimus päättyy ilman
erillistä irtisanomisilmoitusta.
Koska kunta-alalla ei tällä hetkellä ole voimassa olevia työ- ja virka-
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hetosopimuksia, ei työaikapankkia koskevaa paikallista sopimusta
voida kunta-alan pääsopimuksen 13 §:n mukaan tehdä. Sopimuksettomasta tilanteesta johtuen sopimus hyväksytään, mutta se allekirjoitetaan ja otetaan käyttöön vasta sen jälkeen, kun kunta-alalla
on voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Liite 5 Sopimus työaikapankin käyttöönottamisesta
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallius hyväksyy Ristijärven kunnassa otettavaksi käyttöön
työaikapankin varhaiskasvatuksessa ja maatalouslomituksessa.
Sopimus allekirjoitetaan ja otetaan käyttöön sen jälkeen, kun kunta-alalle on saatu voimaan uudet työ- ja virkaehtosopimukset.
Mikäli uudet sopimukset aiheuttavat muutoksia nyt sisällöltään hyväksyttyyn paikalliseen sopimukseen, sopimus tuodaan siltä osin
uudelleen kunnanhallituksen hyväkstyttäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
______
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Sopimus lomarahojen vaihtamisesta vapaa-ajaksi
KHALL § 60

Ristijärven kunnassa ei ole ollut voimassa yhteistoimintamenettelyssä hyväksyttyä lomarahasopimusta. Lomarahasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla työntekijä voi vaihtaa lomarahansa joko kokonaan tai osittain vastaavaan palkalliseen vapaa-aikaan.
Vastaava sopimus on ollut kunnassa voimassa, mutta se jäi pois siinä yhteydessä, kun talouden tasapainottamistoimenpiteistä edellisen kerran neuvoteltiin työntekijäjärjestöjen kanssa. Tuolloin tilalle
hyväksyttiin vapaa-ehtoisten työ- ja virkavapaiden pitäminen ns. palkansaajalle kevennetyllä tavalla, mikä tarkoittaa, että työ- ja virkaehtosopimuksen säädöksestä poiketen palkattomien päiviin ei tarvitse
liittää työpäivien lisäksi työviikon vapaa-päiviä. Kevennetty mallia ei
voi kuitenkaan käyttää tilanteessa, jossa henkilö olisi muutoinkin ottanut palkatonta vapaata. Palkattoman pitäminen pitää perustua talouden tasapainottamistoimenpiteisiin.
Työnantajan ja palkansaajia edustavien ammattijärjestöjen kanssa
käydyssä 1. yt-lain mukaisessa neuvottelussa 16.4.2020 otettiin esille lomarahan vaihtosopimuksen uudelleen voimaan saattaminen,
koska henkilöstön piiriissä on esiintynyt halukkuutta vaihtaa osan lomarahoistaan vapaaksi.
Yt-neuvottelujen toinen neuvottelu on 30.4.2020. Tuolloin valmisteltu
lomarahojen vapaaksi vaihtamista koskeva sopimus tulee ammattijärjestöjen hyväksyttäväksi. Sopimus voi tulla voimaan myös osalle
henkilökuntaa, mikäli kaikki ammattijärjestöt eivät sitä hyväksy.
Lomarahojen vapaaehtoinen vapaaksi vaihtaminen on yksi keino
kunnan menojen vähentämisessä ja talouden tasapainottamisessa.
Suuri osa kunnan työntekijöistä on maatalouslomittajia, mikä tulee
huomioida mahdollisia säästöjä arvioitaessa. Lomittajien osalta
säästöä ei synnyt, koska vastaavasti pois jää Melan korvaus toimintaan. Ehto sille, että säästöjä saadaan syntymään, on se, että vapaiden ajalle ei saa palkata sijaisia. Myöskään palvelujen tuottaminen
ei saa vaarantua niin, että sillä on oleellista vaikutusta palvelun käyttäjiin.
Koska kunta-alalla ei tällä hetkellä ole voimassa olevia työ- ja virkahetosopimuksia, ei lomarahojen vaapaksi vaihdon mahdollistamaa
paikallista sopimusta voida kunta-alan pääsopimuksen 13 §:n mukaan tehdä. Sopimuksettomasta tilanteesta johtuen sopimus hyväksytään, mutta se allekirjoitetaan ja otetaan käyttöön vasta sen jälkeen, kun kunta-alalla on voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Liite 6
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Kunnanjohtaja:
Kunnanhallius hyväksyy Ristijärven kunnassa otettavaksi tehtäväksi
paikallisen sopimuksen lomarahojen vaihtamisesta vapaa-ajaksi.
Sopimus allekirjoitetaan ja otetaan käyttöön sen jälkeen, kun kunta-alalle on saatu voimaan uudet työ- ja virkaehtosopimukset. Mikäli
uudet sopimukset aiheuttavat muutoksia nyt sisällöltään hyväksyttyyn paikalliseen sopimukseen, sopimus tuodaan siltä osin uudelleen kunnanhallituksen hyväkstyttäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
______
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Kunnan edustaminen Kainuun Etu Oy:n yhtiökokouksessa ja hallituksen jäsenten
nimeäminen
KHALL § 61

Kainuun Etu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen,
joka pidetään Kainuun Etu Oy:n alakerran kokoustilassa, Intelli,
Seminaarinkatu 2, 87100 Kajaani, huhtikuun 28. päivänä 2020
kello 13.00. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.
Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa hallituksen jäsenten
valinta. Ristijärven kunta on nimennyt jäsenen ja tälle varahenkilön
hallitukseen.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044 7159300.
Kunnanjohtaja:
1.

Kunnanhallitus päättää nimetä edustajan Kainuun Etu Oy:n
28.4.2020 olevaan yhtiökokoukseen.

1.

Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenen Kainuun Etu Oy:n
hallitukseen ja tällä varahenkilön.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti
1. Nimetä Kainuun Etu Oy:n 28.4.2020 pidettävään yhtiökokoukseen
yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtajan.
sekä
2. Nimetä Kainuun Etu Oy:n hallitukseen Olli Pietilän ja
varahenkilöksi Helka Tolosen.
______
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Kunnanjohtajan erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä muut
vallitsevan tilanteen vaatimat toimenpiteet
KHALL § 62

Ristijärven kunnan hallintosäännössä ei ole huomioitu
häiriötilanteisiin tarkoitettua erityistä toimivallan käyttöä. Tälläisen
erityistoimivallan käyttö voi tulla tarpeelliseksi silloin, kun on
menossa paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen häiriötilanne,
jonka hallitseminen vaatii nopeita päätöksiä. Nyt meneillään oleva
koronaviruspandemia katsotaan sellaiseksi. Eduskunta on
hyväksynyt valmiuslain käyttöönottoasetukset 18.3.2020.
Vallitsevassa tilanteessa päätösvaltaa tulee delegoida, jotta turvataan nopea reagointi häiriötilanteiden hoitamiseksi. Hallintosäännön
24, 28 ja 32 §:ssa on annettu toimielimelle ja viranhaltijalle oikeus
toimivallan siirtämiseen alaiselleen viranhaltijalle. Edellä kerrotun perusteella kunnanhallitus voi delegoida toimivaltaansa kunnanjohtajalle.
Meneillään olevan häiriötilanteen aikana kunnanjohtajalla olisi tarpeen olla toimivaltaa niin, että hän voi käyttää hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalveluiden tai
kuntalaisten turvaamiseksi ja häiriötilanteiden normalisoimiseksi. Lisäksi kunnanjohtajalla olisi syytä olla oikeus päättää kaikista kunnan
palveluiden vaatimista tilapäisistä muutoksista häiriötilanteen niin
vaatiessa kuten myös mahdollisista asiakasmaksujen vapautuksista
esim. tilanteessa, joissa kunta ei voi tarjota palvelua tai asiakas ei
pysty käyttämään palveluja. Kun kyseessä on kansallinen/kansainvälinen häiriötilanne, päätöksissä huomioidaan kansalliset ohjeet ja
suositukset. Erityistoimivallan nojalla tehdyt päätökset valmistellaan
johtoryhmän tai kunnan johtoryhmän kokoukseen osallistuvan asiantuntijan toimesta.
Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset ovat sisältäneet
kunnan palvelujen sulkemisia sekä muutoksia palvelujen järjestämiseen. Tästä syystä kunnan useat työtehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet Ristijärven kunnassa. Tämän
johdosta on jouduttu tekemään työsopimuslain mahdollistamia palkanmaksun keskeytyksiä niissä toiminnoissa, joissa työt ovat päättyneet tai merkittävästi vähentyneet. Tilanteen poikkeuksellisuuden ja
kiireellisyyden vuoksi on syytä antaa kunnanjohtajalle oikeus käynnistää tilanteen vaatimat menettelyt ja tehdä tarvittavat toimeenpanopäätökset palkanmaksun keskeytyksistä.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 20.1.2020 § 7 talousarvon täytäntöönpano-ohjeen ja käyttösuunnitelman. Koska meneillään olevassa häiriötilanteessa saatetaan vaatia nopeaa reagointia, joka voi olla käyttösuunnitelma vastaista, olisi perusteltua antaa kunnanjohtajalle me-
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neillään olevassa häiriötilanteessa lupa poiketa käyttösuunnitelmasta häiriötilanteen niin vaatiessa.
Edellä kerrotun erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää
kunnanhallitus.
Kunnanhallituksen päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista
päätösehdotuksineen toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta sähköpostitse ja postitse, ellei toimielin ole toisin päättänyt.
Kunnanhallituksen voi olla tarpeellista varautua tekemään vallitsevassa pandemiatilanteessa myös kiireellisiä päätöksiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Tästä syystä on perusteltua, että kunnanhallitus voi tarvittaessa kokoontua nopeamminkin kuin neljän päivän kuluessa kokouskutsun lähettämisestä. Tämä nopeutettu menettely on
tarkoitettu käytettäväksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa, ihmisten pitää välttää sosiaalista kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Tästä johtuen kuntaorganisaatiossa on siirrytty pääosin etätöihin ja sähköisiin kokouksiin ja samaa käytäntöä tulisi soveltaa myös kunnan luottamustoimielimien toiminnassa.
Lisätietoja: kunnanjohtaja p. 044 7159300.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää
1. Delegointipäätöksenään, että kunnanjohtajalla on oikeus
päättää kaikista kunnan palveluiden, resurssien ja asiakasmaksujen vaatimista tilapäisistä muutoksista häiriötilanteen
niin vaatiessa edellä valmistelutekstissä kerrotuin tavoin vastuualueiden valmistelusta
2. että kunnanjohtajalla voi tarvittaessa käynnistää tilanteen
vaatiman menettelyn ja tehdä sen perusteella tarvittavat toimeenpanopäätökset vastuualuepäälliköiden valmistelusta tilanteessa, jossa palkanmaksu on tarpeen keskeyttää tai aloitetun yhteistoimintamenettelyn tuloksena joudutaan osa-aikaistamisiin tai lomautuksiin.
3. antaa kunnanjohtajalle meneillään olevassa häiriötilanteessa
luvan poiketa talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta (konsernihallinnon käyttösuunnitelmasta) häiriötilanteen niin vaatiessa ja kehottaa käynnistämään arvioinnin häiriötilanteen vaatimista talousarvion muutoksista.
4. että kunnanjohtajan on raportoitava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta hankintapäätöksiä
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5. että edellä kerrotut poikkeusjärjestelyt ja erityistoimivalta alkavat heti ja päättyvät 30.8.2020, tai kunnanhallituksen päättäessä aiemmin niiden päättämisestä häiriötilanteen loputtua.
6. lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että sille kootaan kattava
konsernitason arviointi häiriötilanteen vaikutuksista kuntalaisten palveluihin, kuntaorganisaatioon, konserniyhtiöihin ja kunnan talouteen
7. että, kunnanhallitus voi kokoontua puheenjohtajan kutsusta
toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa
varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin kunnanhallituksen päätöksen mukaisessa neljän päivän määräajassa kokouskutsun lähettämisestä. 27.4.2020 lukien kunnanhallituksen kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan
sähköisinä etäkokouksina ja kunnanhallitus kehottaa kunnan
muita luottamustoimielimiä toimimaan samoin. Päätös on voimassa toistaiseksi ja että kokouskutsujen toimitusaikaa noudatetaan pääsääntöisesti.
8. Omistajapoliittisena linjauksena todetaan, että konserninyhtiöillä on mahdollisuus tehdä tilanteen vaatimat sopeuttamistoimet ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla konserniyhtiöiden edellytetään ylläpitävän riittävää valmiutta sekä toteuttavan toimintavarmuuden edellyttämät toimenpiteet. Kunnanhallitus saattaa edellä olleet päätökset tiedoksi
kunnanvaltuustolle sen seuraavaan kokoukseen. Kunnanhallitus päättää laittaa tämän pykälän päätökset täytäntöön
mahdollisista valituksista huolimatta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen.
______
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Kunnan alueverkon liityntäpiste
KHALL § 63

Ristijärven kunnan vanha terveyskeskuskiinteistö on tarkoitus
purkaa kesän 2020 aikana. Kiinteistössä sijaitsee kunta-alueverkon
liityntäpiste. Kyseisestä pisteestä lähtevät valokuitu-/kuparipohjaiset
jatkoyhteydet muihin Ristijärven kunnan kiinteistöihin. Ennen purkua
kyseiset yhteydet joudutaan siirtämään pois kiinteistöstä.
Vanhat kuparipohjaiset yhteydet pystytään osin korvaamaan 4G
-yhteyksillä, mutta kuituyhteyksien eli kunta-alueverkko / kunnan
sisäisten yhteyksien käyttöönotto vaatii uudet yhteydet.
Uuden liityntäpisteen sijoituspaikaksi on suunniteltu
kirjaston/kyläkaivon (Aholantie 23) alla olevaa teknistä kellaritilaa.
Vaihtoehtoina yhteyksien saamiselle on omaksi rakentaminen tai
kiinteistökuitu ja siihen valittava verkkoliittymä. Rakentamisen
kustannukset olisivat useita kymmeniä tuhansia euroja. Vuokrakuitu
maksaa n. 1400,00 euroa / kohde. Lisäksi nopeuden mukainen
kuukausimaksu.
Tässä vaiheessa on järkevä ottaa vuokrakuitu kahteen kohteeseen,
ensihoidolle (Aholantie 16) ja paloasemalle (Pajatie 33). Muut
kohteet on järkevää hoitaa tarpeen mukaan 4G -liittymillä.
Lisätiedot Tekninen päällikkö, puh. 044-7159 744
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää siirtää kunta-alueverkon liityntäpisteen
kirjaston alla olevaan tekniseen tilaan ja ottaa vuokrakuitu Kaisanet
Oy:ltä ensihoidolle osoitteeseen Aholantie 16 ja paloasemalle
osoitteeseen Pajatie 33.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_______
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Ilmoitusasiat
KHALL § 64

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Julkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustukset vuonna
2020
2) Talouden toteuma ajalta 1.1. - 29.2.2020.
Palvelualuetoteuma tuodaan kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle tiedoksi maaliskuun tai huhtikuun lopun tilanteesta sen
jälkeen kun se on raporteista saatavissa.
3) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat. Lisäksi keskusteltiin ja kuultiin
kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus alla olevista asioista:
1. Kainuunmeren Työterveys Oy:n yhtiökokous, edustajaksi
valtuutettiin kunnanjohtaja.
2. Yt-neuvottelut; tilanne, seuraava neuvottelu 30.4.2020.

.

3. Seuraava kunnanvaltuuston kokous pidetään ke 17.6.2020,
keskusteltiin myös kokouksen järjestelyvaihtoehdoista. Ennen
kunnanvaltuuston kokousta klo 15.00 esitellään Kuntamaisemaa
kunnanvaltuustolle.
4. Kainuun koronatilanne 27.4.2020.
_______
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen: Päätökset 52§, 55-56 §, 58-63 §
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 50 §, 51 §, 53-54 §, 57 §, 64 §

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 viety 4.5.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

