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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

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

Klo
17:00 - 17:28
17:00 - 17:28
17:00 - 17:28
17:00 - 17:28
17:00 - 17:28
17:00 - 17:28
17:00 - 17:28

Keränen Hanna-Leena

17:00 - 17:28 valtuuston II
Skype
varapj
17:00 - 17:28 valtuuston I varapj
17:00 - 17:28 valtuuston
Skype
puh.joht.
17:00 - 17:28 kunnanjohtaja
17:00 - 17:28 pöytäkirjanpitäjä Skype

Klemetti Arto
Tolonen Ritva
Seppänen Petteri
Härkönen Terttu

Tehtävä
Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuh.joht.

Lisätiedot
Skype
Skype
Skype
Skype

ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja

Terttu Härkönen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
65 - 73
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Keskiviikkona 20.5.2020
Helka Tolonen

Tarja Tolonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Perjantaina 22.5.2020 osoitteessa www.ristijarvi.fi
Lea Lukkari
palvelusihteeri
Muutoksenhakuohje

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 65

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 läsnäolijat ja jäsenet, jotka osallistuivat
kokoukseen ääni- ja kuvayhteydellä Skypen välityksellä.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 66

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 keskiviikkona 20.5.2020. Pöytäkirjan
pidetään yleisesti nähtävillä 22.5.2020 osoitteessa www.ristijarvi.fi.
Päätös:
Valittiin Helka Tolonen ja Tarja Tolonen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 67

6/2020

18.05.2020

Viranhaltijapäätökset
KHALL § 67

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Kunnanjohtaja
- Ostopalvelusopimus Ristijärven 4h-yhdistyksen kanssa
kesäaikaisista alueiden hoitotöistä
- Korona-avustukset yksinyrittäjille 2 kpl
2) Lomituspäällikkö: työntekijän palkaton työloma
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan em. päätöksiin, vaan
merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös;
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Purolan Perinne ry:n avustushakemus
KHALL § 68

Purolan Perinne ry hakee 140 euron toiminta-avustusta vuodelle
2020. Hakemus on saapunut hakemuksen jättämiselle säädetyn
ajan (30.4. mennessä) puitteissa.
Hakemukseen on liitetty yhdistyksen 28.5.2019 pidetyn
vuosikokouksen pöytäkirja. Erillistä kunnanhallituksen avustuksen
myöntämisen edellyttämiä asiakirjoja ei ole toimitettu hakemuksen
liitteinä. Vuosikokouksen pöytäkirjaan on kirjattu edellä mainittujen
asiakirjojen sisältöä.
Hakemus liitteineen on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Purolan Perinne ry:lle ei myönnetä avustusta.
Perusteluna avustuksen myöntämättä jättämiselle on, että yhdistys
ei ole esittänyt tulevan toiminan osalta rahoitussuunnitelmaa, josta
ilmenee miten toiminta rahoitetaan.
Kunnan avustus on vain osa rahoitusta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Nuorisovaltuuston jäsenet 1.1.2020 alkavalle toimikaudelle
KHALL § 69

Ristijärven kunnan nuorisovaltuustoon on ollut ehdokkaina kuusi
henkilöä. Nuorisovaltuuston säännön mukaan "Jos ehdokkaita on
vähemmän tai yhtä paljon kuin nuorisovaltuustopaikkoja, vaaleja ei
järjestetä, vaan kaikki ehdokkaat valitaan nuorisovaltuustoon."
Ehdokkaita on ollut saman verran, kuin valtuustopaikkoja.
Nimetyt ehdokkaat: Elina Korpela, Nella Pääkkö, Oskari Korhonen,
Kaapo Kurkinen, Eetu Oikarinen ja Toni Karppinen. Varajäseniä ei
ole.
Lisätiedot: vapaa-aikaohjaaja Elisa Pääkkönen, puh. 044 7159311
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy nimitysmenettelyn ja merkitsee
nuorisovaltuuston jäsenet tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen,
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden toteuma ajalla 1.1. - 30.4.2020
KHALL § 70

Vuoden 2020 taloudentoteuma ajalta 1.1. - 31.3.2020 tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Toteumaa täydennetään kokouksessa huhtikuun tiedoilla, mikäli huhtikuun kirjanpito on valmistunut kokoukseen mennessä.
Kirjanpidosta puuttuu mm. uuden päiväkotitilan vuokra, kaukolämmön laskutuskuluja seurantajaksolta ja menot, jotka toteutuvat loppuvuodesta koko vuoden osalta. Sivistystoimessa tällaisia menoja
on mm. kansalaisopistotoiminnan maksu Paltamon kunnalle.
Verotulot ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarviossa ennakoitua
paremmin: kunnallisvero +3,5 % ja yhteisövero +6,5 %. Kiinteistöveron tilitykset toteutuvat pääosin syksyllä, jolloin talousarviovuoden
kiinteistöverot erääntyvät maksuun. Kuntaliiton verokehikkoennusteen mukaan Ristijärven kunnallisveron tuotto jäisi kuluvana vuotena
205 000 euroa alle viime vuoden 2019 kertymän, ja toteutuessaan
ennusteen mukaisen n. 200 000 euroa alle talousarvion.
Vuoden 2020 valtionosuuksia on tarkistettu verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kuntakompensaatiolla. Ristijärven kunnalle kompensaatio merkitsee n. 126 700 euron lisävaltionosuutta kuluvalle vuodelle. Vastaava summa vähennetään vuoden 2021 valtionosuuksista.
Kunnan talouden suuriman menoerän, sotemenojen toteutuvaa
määrää on vielä vaikea arvioida, mutta odotettavissa on, että Koronapandemian aiheuttamien lisäkulujen johdosta myös tämän vuoden sotemaksuun tulee lisämaksua. Oman toiminnan menojen karsimisella ei luultavasti pystytä lisämaksua täysin kompensoimaan.
Lähtötilanne talousarvion osalta vuoteen 2020 on 397 455 euroa alijäämäinen. Kunnalta edellytetään toimenpitietä, joilla voidaan ehkäistä alijäämän kasvamista mahdollisista tulomenotyksistä ja lisääntyvistä menoista huolimatta. Toimenpiteiden tulisi olla pitemmälle, kuin tähän vuoteen tähtääviä.
Talouden toteuma ajalta 1.1. - 30.4.2020 toimitetaan kokoukseen.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi ja esittää sen edelleen
valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tilinpäätöskirjoihin tehdyt teknisluontoiset korjaukset
KHALL § 71

Kunnanhallitus on valtuuttanut hallintopalvelut tekemään tilinpäätökseen sellaisia teknisluontoisia korjauksia ja täydennyksiä, jotka eivät
muuta tulosta. Toimintakertomukseen ja tilinpäätöskirjan tietoihin on
tehty korjauksia ja täydennyksiä. Itse hyväksyttyyn tilinpäätökseen ei
ole tehty kirjausmuutoksia.
Hallituksen jäsenille on jaettu oheisliitteenä lista tehdyista korjauksista. Oheisliite liitetään pöytäkirjaan.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tehdyt tekniset korjaukset ja lisäykset
tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus merkitsi korjaukset ja lisäykset tietoonsa saatetuiksi.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Iso Tuomaanjärven ranta-asemakaava
KHALL § 72

Maanomistajien aloitteesta on tullut vireille Iso Tuomaanjärven
ranta-asemakaavoitus. Kaavoitushanke sisältää myös osan
Häyrysen ranta-aluetta.
Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia alueille tavanomainen,
omarantainen ranta-asemakaava lomarakentamista varten. Järvien
kaikkia maanomistajia tiedotetaan kaavoituksen vireilletulosta ja
maanomistajilla on halutessaan mahdollisuus osallistua
kaavahankkeeseen.
Liite: osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoja: aluearkkitehti 044 7104 630
ulla-maija.oikarinen@ristijarvi.fi
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja
arviointisuunitelmaan.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 73

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Valtiovarainministeriö 7.5.2020
Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotuloperustemuutoksesta johtuvien verotulomenetysten korvauksesta
vuonna 2020. Korvaus 126 695 €.
2) Kainuun Prikaatin Esikunta 29.4.2020
Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen
harjoitustoimintaan taisteluharjoituksessa. Harjoitus 6. - 13.6.2020.
3) Työ- ja elinkeinoministeriö 27.4.2020
Valtionavustuspäätös käytettäväksi Ristijärven yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.
Myönnetty avustus 48 000 €.
4) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 4.5.2020
Julkisen joukkoliikenteen palvelujen valtionavustukset vuonna 2020
5) Elite Alfred Berg. Kuluja ja veloituksia koskevat tiedot.
6) Kainuun liikenneturvallisuustoimija. Vuosikertomus 2019
7) Suomen taksiliitto.
Yrittäjien ja kuntien yhteistyöllä kohden parempaa taksimaailmaa
8) Kiinteistönluovutusilmoitukset
Päätös:
Merkittiin kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokous

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 68, 69
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Päätökset (§): 65-67, 70-73

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 22.5.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

