RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

10.08.2020

AIKA

17:00 - 19:04

PAIKKA

Kunnantalo

9/2020

1

KÄSITELLYT ASIAT
§
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Viranhaltijapäätökset
Valtuustoaloite kirkkoveneen suojasta ja sijaintipaikasta
Ristijärven Pyry ry:n avustushakemus
Lausunto Kainuun pelastustoimen
palvelutasopäätöksestä ja varallaolosta
Lausunto Kainuun metsäohjelmasta 2021 - 2025
Ristijärven Pirtin alueen myynti
Saukkovaaran määräalan myynti
Päiväkodin aukioloaika ja vuorohoidon järjestäminen
Ilmoitusasiat

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivu
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

10.08.2020

9/2020

OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

MUU

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

Klo
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17:00 - 19:04
17:00 - 19:04
17:00 - 19:04
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Keränen Hanna-Leena

17:00 - 19:04 valtuuston II
varapj
17:00 - 19:04 valtuuston I varapj
17:00 - 19:04 valtuuston
puh.joht.
17:00 - 19:04 kunnanjohtaja
17:00 - 19:04 pöytäkirjanpitäjä

Klemetti Arto
Tolonen Ritva
Seppänen Petteri
Härkönen Terttu

Tehtävä
Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuh.joht.

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET
Paavo Oikarinen
Puheenjohtaja

Terttu Härkönen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
94 - 104
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Torstaina 13.8.2020
Tapio Pikkarainen

Tarja Tolonen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Perjantaina 14.8.2020 osoitteessa www.ristijarvi.fi
Lea Lukkari
palvelusihteeri
Muutoksenhakuohje
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 94

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.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 95

9/2020

4

10.08.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 95

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:
Kunnanhallitu valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan torstaina 13.8.2020 ja pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävillä perjantaina 14.8.2020.
Päätös:
Valittiin Tapio Pikkarainen ja Tarja Tolonen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 96

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1) Sivistyspäällikkö. Vanhempainvapaan sijaisen valinta ajalle 10.8.
- 31.12.2020.
2) Tekninen päällikkö. Tieavustukset tiekunnille ja asumisen
tieavustukset kotitalouksille.
3) Lomituspäällikkö. Korvaus maatalouslomittajan aiheuttamasta
vahingosta.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan sille tiedoksi tuotuihin
päätöksiin.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:

RISTIJÄRVEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Kunnanhallitus

§ 97

9/2020

6

10.08.2020

Valtuustoaloite kirkkoveneen suojasta ja sijaintipaikasta
KHALL § 97

Valtuutettu Marja Haapamäki on jättänyt valtuuston kokouksessa
18.6.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä
valtuustoaloitteen koskien kunnan omistamaa kirkkovenettä.
Haapamäki edellyttää aloitteessaan, että kunnanhallitus ryhtyy
viipymättä toimiin säänsuojan rakentamista kirkkoveneelle. Lisäksi
hän esittää harkittavaksi veneen siirtämistä Katvelan museoalueelle.
Kirkon risteykseen olisi myös saatava näkyvämpi viitta museolle.
Nykyinen pieni viitta ei näy koivun oksien seasta.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää antaa teknisen palvelualueen tehtäväksi
selvittää, ovatko aloitteessa esitetyt toimenpiteet mahdollista
toteuttaa ja toteutuksesta aiheutuvat kustannukset. Selvityksen
jälkeen tehdään päätökset aloitteen mukaisten toimenpiteiden
toteuttamisesta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven Pyry ry:n avustushakemus
KHALL § 98

Ristijärven kunnan talousarviossa on varattu 3.500,00 euroa
jaettavaksi ristijärveläisille liikuntajärjestöille ja -yhdistyksille
liikuntatoiminnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi Ristijärvellä.
Avustuksen hakemisesta on ilmoitettu kunnan internet -sivustolla
18.5.2020. Määräaika hakemusten jättämiselle on päättynyt
26.6.2020. Hakemuksia saapui yksi kappale.
Ristijärven Pyry ry on toimittanut kuntaan avustushakemuksen
vuodelle 2020.
Hakemukseen on liitetty toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2020. Vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan sen
jälkeen kun tilinpäätöskokous on pidetty (tällä hetkellä pitämättä).
Korona -pandemian vuoksi yhdistysten vuosikokousten pitämiselle
säädettyä määräaikaa on tilapäisellä lailla jatkettu niin, että
kokoukset voidaan pitää 30.9. mennessä.
Haettava avustus on 3 500 euroa. Mahdollinen avustus maksetaan
Liikunnan ja ulkoilun kustannuspaikalta sivistystoimen talousarvion
määrärahoista.
Lisätiedot: sivistyspäällikkö Tiinaliisa Portano, puh. 044 7159334
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myöntää avustuksen hakemuksen
mukaisesti.
Ristijärven pyry järjestää monipuolista liikuntaa koululaisille. Avustus
on tarkoitettu liikuntatilaisuuksen järjestämiseen, joka palvelee myös
varhaiskasvatusta ja perusopetusta.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Kainuun pelastustoimen palvelutasopäätöksestä ja varallaolosta
KHALL § 99

Kainuun pelastuslautakunta pyytää Kainuun pelastusalueen kunnilta
ennakkolausuntoa pelastuslautakunnan 24.6.2020 päätöksen mukaiseen palvelutasopäätökseen ja ensihoitoselvityksen palvelulinjauksiin.
Kuntien lausunnot tarvitaan palvelutasopäätöksen 2021 - 2025 jatkovalmistelun sekä kuinka kunnat haluavat, että yhteistyötä ensihoidon ja Kainuun pelastuslaitoksen välillä lähdetään tekemään eri
vaihtoehdot huomioon ottaen.
Tavoitteena on, että pelastuslautakunta käsittelee lausunnot elokuussa, jonka jälkeen pelastuslaitos tekee asiakirjoihin kuntien edellyttämät muutokset. Tämän jälkeen valmis palvelutasopäätösasiakirja lähetettäisiin kuntiin kuultavaksi ja Kajaanin kaupunginvaltuustoon
palvelutasopäätös etenisi marraskuussa.
Kunnilta pyydetään vastauksia seuraaviin asioihin:
1.
2.
3.

Kanta varallaolon korvaaviin järjestelyihin, eli siihen kun varallaolo muuttuu ensi vuoden alusta työajaksi (liite: varallaoloa korvaavat järjestelyt)
Kuinka pelastuslaitoksen ja ensihoidon yhteistoiminta tulevaisuudessa hoidetaan (liite 2. NGH:n selvitys yhteistyöstä)
Kuinka muutoksen edellyttämä lakisääteinen palvelutason tuottaminen rahoitetaan vuosina 2021 - 2025.

Nordic Healthcare Group:n tekemää yhteistyömallia selostetaan tarvittaessa kokouksessa.
Lausunnot tulee toimittaa 15.8.2020 mennessä.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
LIITE1 Varallaolon korvaava järjestelmä
LIITE 2 Yhteistyöselvitys ensihoito
Kunnanjohtaja:
1. Pelastustoimen varallaolon muuttuminen työajaksi lisää pelastustoimen kustannuksia merkittävästi. Ensihoidossa varallaolojärjestely
on jo aiemmin muuttunut työvuorojärjestelyksi. Kunnanhallitus kannattaa pelastuslaitoksen esityksen vaihtoehtoa 2. Vaihtoehdon 3.
mukaisen yhteistyön valmistelut on käynnistettävä välittömästi. Nykyinen palvelutaso tulee säilyttää myös tulevina vuosina.
2. Pelastuslaitoksen ja ensihoidon yhteistioiminta on perusteltua järjestää yhteistyöselvityksen ja Kainuun pelastuslautakunnan
24.6.2020 kokouksen esittämällä tavalla. Tavoitteena tulee olla, että
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kaikki neljä tunnistettua yhteistyömallia toteutuvat. Näillä toimenpiteillä saadaan kustannussäästöjä pelastustoimen menoissa.
3. Kunnat rahoittavat maksuosuuksiensa mukaisesti pelastustoimen
ja soten toiminnan. Kainuun alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien maksuosuus määräytyy asukasluvun
mukaisesti. Nykyisen tasoinen palvelutaso tulee säilyä myös tulevina
vuosina.
Pelastustoimen ja soten toiminnat ovat ovat siirtymässä v. 2023
alusta maakunnan tehtäväksi, mikäli vireillä oleva sote -uudistus toteutuu. Tämän jälkeen valtio vastaa myös pelastustoimen kustannuksista. Vuoden 2023 pelastustoimen kustannukset määräytyvät
vuoden 2021 ja 2022 tilinpäätöstietojen mukaisesti. Palvelutaso on
perusteltua määrittää jo nyt niin, että lakisääteinen ja riittävä palvelutaso toteutuu myös uudistuksen jälkeen.
Päätös:
Leila Karppinen esitti, että kunnanjohtajan ehdotuksen1. kohdassa
Ensihoidon varallaolojärjestely toteutetaan 2. vaihtoehdon mukaan
muutetaan niin, että varallaolojärjelstely totetutetaan pelastulaitoksen esityksen vaihtoehto 1. mukaan. Esitystä kannattivat Olli Pietilä
ja Tapio Pikkarainen.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus
pheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista. Ne, jotka kannattavat
Leila Karppisen esitystä äänestävät "ei" ja ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme "jaa" -ääntä (Helka Tolonen, Tarja
Tolonen ja Paavo Oikarinen) sekä neljä "ei" -ääntä (Hannu Hälinen,
Olli Pitilä, Leila Karppinen ja Tapio Pikkarainen).
Puheenjotaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen kohdan
yksi osalta: Pelastustoimen varallaolon muuttaminen työajaksi lisää
pelastustoimen kustannuksia merkittävästi. Ensihoidossa varallaolojärjestelmä on jo aiemmin muuttunut työvuorojärjestelyksi. Kunnanhallitus kannattaa pelastuslaitoksen esityksen vaihtoehtoa 1. Vaihtoehdon 3. mukaisen yhteistyön valmistelut on käynnistettävä välittömästi. Nykyinen palvelutaso tulee säilyttää myös tulevina vuosina.
Kunnanjohtajan ehdotuksen 2. ja 3. -kohdat hyväksyttiin muutoksitta.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto Kainuun metsäohjelmasta 2021 - 2025
KHALL § 100

Suomen metsäkeskus pyytää lausuntoa Kainuun metsäohjelman
2021 - 2025 luonnoksesta. Ohjelmaluonnos on laadittu laajassa yhteistyössä Kainuun metsäneuvoston johdolla.
Luonnos on luettavissa Suomen metsäkeskuksen internet -sivuilla
osoitteessa
https:/www.metsakeskus.fi/alueelliset-metsaohjelmat-2021-2025.
Kainuun metsäohjelma 2021 - 2025 on koko metsäalan ja maakunnan yhteinen ohjelma, jonka visioina on "Kainuun metsäbiotalouden
tavoitteena on vähähiilinen talous sekä luonnonvarjojen käytön ja
ympäristön kestävä kehitys". Metsäohjelma on laadittu yhteistyössä
maakunnan toimijoiden kanssa maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen perusteella ja se toteuttaa Kansallista metsästrategiaa.
Ohjelma ulottuu yli toimiala- ja hallinnonrajojen. Sen tehtävänä on
luoda mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä sekä antaa suuntaviivat ilmastoviisaalle alueen metsien- ja luonnonhoidolle, puun ja
luonnontuotteiden jalostukselle sekä luonnon monikäytölle.
Kainuun alueellisen metsäohjelman kehittämistavoitteita toteutetaan
konkreettisilla toimenpiteillä alueen toimijoiden välisenä yhteistyönä
alueen metsäalan parhaaksi. Teemakohtaiset toimenpiteet vuoteen
2025 ovat seuraavat:
1) Metsätieto- ja alustatalous
2) Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä :Metsäalan maine- ja brändityön lisääminen
3) Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito: Puunkäytön kestävä
turvaaminen
4) Ilmaston kestävä metsätalous: Hiilisidonnan lisääminen
5) Metsätiet ja metsien saavutettavuus: Yksityistiestön tason kohottaminen.
6) Uudet puupohjaiset tuotteet: Puunkäytön lisääminen rakentamisessa.
7) Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut
palvelut
8) Osaaminen ja koulutus: mm osaavan työvoiman saatavuuden
turvaaminen metsäalalle
9) Talousmetsien luonnonhoito ja metsätalouden monimuotoisuus:
monimuotoisuuden ja luonnonhoidon lisäämien talousmetsissä
10) Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen
Oheismateriaalina alueellisen metsäohjelman luonnos.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina
28.8.2020.
Lisätiedot: tuomo.mikkonen@metsakeskus.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kunnanjohtaja:
Metsäohjelmaa voidaan pitää sisällöltään ja tavoitteiltaan varsin
kattavana ja ajankohtaisena tulevaisuuteen suuntautuvana
ohjelmana. Ohjelman toteuttamiseksi laaditut tavoitteet teemoittain
ovat myös varsin kattavia, mutta haasteellisia toteuttaa. Tavoitteiden
konkreettinen toteutuminen vaatii laajaa yhteistyötä ja kaikkien
metsätoimijoiden sitoutumista. Tähän on kiinnitettävä huomiota, jotta
tavoitteet toteutuvat. Ristijärven kunnalla ei ole muuta lausuttavaa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ristijärven Pirtin alueen myynti
KHALL § 101

Ristijärven kunnalla on ollut myynnissä Ristijärven Pirtin leirintäalue
Huutokaupat.com -palvelussa 5.- 28.6.2020. Kaupan kohteena on
n. 9,3 hehtaarin määräala tilasta Ristipirtti, kiinteistötunnus
697-401-217-2. Kyseinen tila on osittain leirintäkäytössä ja osittain
metsätalousmaata.
Alueella sijaitsee leirintäaluekäyttöä palvelevia rakennuksia ja Ristijärven kirkonkylän yleiskaavaan merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus tai pihapiiri; Lukkarila (Ristijärven Pirtti) asuinrakennus. Kaavaan alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi.
Kauppaan sisältyvät sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät. Alueen kupeessa sijaitseva venevalkama-alue ei sisälly kauppaan.
Ristijärven kunnanhallitus on edellyttänyt tarjoajalta suunnitelmaa
kaupan kohteen käyttämisestä ja kehittämisestä kaavan mukaiseen
matkailua palvelevaan toimintaan.
Myyjä on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Kohteesta saatiin korkein tarjous 250.500 euroa. Toiseksi korkeimman tarjouksen 250.000 euroa jättänyt taho on ilmoittanut vetäytyvänsä kaupasta. Kunnanhallitus on kutsunut korkeimman tarjouksen
tehneen tahon kuultavaksi kaupan kohteen käytöstä ja kehittämisestä.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044 7159300.
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myydä Ristijärven Pirtin leirintäalueen
korkeimman tarjouksen tehneelle Pykälistölle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
esittää kaupan hyväksymistä edelleen valtuustolle.
Korkeimman tarjouksen tehneen tahon selostus kaupan kohteen
käyttämisestä ja kehittämisestä kuultiin kokouksen alussa ennen
tämän asian käsittelyä.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Saukkovaaran määräalan myynti
KHALL § 102

Ristijärven kunnalla on ollut myynnissä Saukkovaaran
yleiskaava-alueella n. 5000 neliömetrin suuruisen määräala.
Yleiskaavaan alue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi, jonne voi
rakentaa matkailua, virkistystä tai kulttuuria tukevia majoitus-,
palvelu-, myymälä-, liike-, toimisto- ja urheilutiloja. Määräalalla on
aiemmin sijainneet pois puretut ravintola- ja majoitusrakennukset.
Määräala on ollut myynnissä huutokaupat.com -palvelussa
5.-28.6.2020. Ristijärven kunnanhallitus on edellyttänyt tarjoajalta
kunnanhallituksen hyväksymää suunnitelmaa aikatauluineen
maa-alueen rakentamisesta matkailua palvelevaan käyttöön.Myyjä
on pidättänyt oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
Kohteesta saatiin korkein tarjous 6.000 euroa. Toiseksi suurin tarjous oli 5.500 euroa. Kunnanhallitus on kutsunut kaksi korkeimman
tarjouksen jättänyttä tahoa kuultavaksi suunnitelmista alueen
käyttämiseksi matkailua palvelevaan toimintaan.
Myytävällä määräalalla on kunnan omistamat sähköliittymä, vesi- ja
viemäriliittymä. Myynti-ilmoituksessa edellä mainittuja liittymiä ei ole
ilmoitettu sisältyvän kauppaan.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044 7159300.
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää myydä määräalan toiseksi suurimman
tarjouksen tehneelle Pykälistölle 5.500,00 eurolla ja valtuuttaa
kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppaa koskevat asiakirjat.
Kunnanjohtaja valtuutetaan myymään kaupan yhdeydessä
kyseisellä määräalalla kunnan omistuksessa olevat sähkö- vesi- ja
viemäriliittymät ostajalle. Määräalan myynti tukee ostajan
suunnitelmaa kokonaisvaltaisen matkailun kehittämisessä, johon
kuuluu myös Ristijärven Pirtin alueen kauppa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen ja
valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan kauppaa koskevat
asiakirjat sekä myymään sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät ostajalle.
Tarjouksen tehneen tahon selostus kaupan kohteen käyttämisestä
ja kehittämisestä kuultiin kokouksen alussa ennen tämän asian
käsittelyä.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päiväkodin aukioloaika ja vuorohoidon järjestäminen
KHALL § 103

Ristijärven kunnassa ei ole aikaisemmin määritelty päiväkodin
virallista päiväaukioloaikaa.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen 20 tuntiin viikossa päättyi 31.7.2020. 1.8.2020 alkaen myös niillä perheillä, joissa
molemmat, tai toinen huoltaja on kotona, on oikeus hakea lapselle
täysiaikaista varhaiskasvatuspaikkaa. Kunnalla on oikeus määritellä
päiväkodin aukioloaika, mutta myös velvollisuus tarjota varhaiskasvatusta siinä laajuudessa kun vanhempien työnteko tai opiskelu
edellyttää.
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta vaan vuorohoito-oikeus on
erillisesti sovittava ja siihen on oikeus niillä perheillä, jossa perheen
kaikki huoltajat ovat opiskelun, yritystoiminnan tai työnantajan velvoitteesta työssä aukioloista poikkeavana aikana.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentumisen vuoksi esitämme, että päiväkodin viralliseksi aukioloajaksi määritetään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7-17 ja sen ulkopuolinen hoito
luokitellaan vuorohoidoksi. Varhaiskasvatuksella on oikeus tarvittaessa pyytää huoltajalta työnantajan todistus vuorotyöstä.
Lisätietoja vs. varhaiskasvatusvastaava Sanna Klemetti
p.0447159731.
Kunnanjohtaja:
Kunnahallitus vahvistaa päiväkodin aikioloajat ja vuorohoidon
järjestämisen vs. varhaiskasvatusvastaavan esittämällä tavalla.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ilmoitusasiat
KHALL § 104

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Mela.
- Turkistuottajien lomituspalvelujen valtionosuuskorvaus vuodelta
2019. Kunta palauttaa ennakkona liikaa maksettua korvausta 4
802,57 €.
- Ennakkotarkistusilmoitus valtion korvauksesta lomituspalvelujen
käyttökustannuksiin vuodelle 2020.
2) Opetus- ja kulttuuriministeriö. Erityisavustus esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Myönnetty tuki 8 800 euroa (enimmäisosuus 95 % hankkeen
toteutuksen kokonaiskustannuksista). Käyttöaika 1.8.202f0 - 31.7.2021.
3) Aluehallintovirasto. Tiedote 26.6.2020 avustuksen hakemisesta Etsivän
nuorisotyön ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen 12 milj.
euroa koronatilanteen jälkeistä elvytystä.

4) ARA asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. Nimeämispäätös
25.6.2020 Ristijärven Vanhaintukisäätiön yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisestä.
5) Kajaanin kaupunki. Kaupunginhallituksen päätös 16.6.2020 Kainuun Etu Oy:n toiminnasta vuonna 2021.
6) Kainuu liitto. Kainuun liiton perussopimuksen mukainen toiminnan
ja talouden raportti 1-4/2020.
7) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Tiedoksi tulleet yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston päätökset:
-Kainuun kuntien TAHE-palvelujen siirtoon liittyvien työtehtävien hoito ja laskutettavat kustannukset
- Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen.
- Osavuosiraportti 1.1. - 30.4.2020
- Talousarviomuutoksen 2020
- Tilapäisen valiokunnan esitys Kainuun sote yhtymähallituksen luottamuksen arvioinnista
8) Valvira. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen Terveyspalvelu Reseptori Oy: osalta.
9) Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun päätöksen muuttamisesta.
10) Kela. Sopimus lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta.
11) Elite Alfred Berg. Varainhoidon raportti ajalta 1. - 30.6.2020
12) Verohallinto. Korjauspäätös tuloverosta vuodelta 2019. Kunnalle
palautetaan veroa 188,79 €.
13) Kiinteistöluovutusilmoitukset
14) Merkitään ilmoitusasioihin kunnanhallitukselle tiedoksi, että kunnanhallituksen kokousaikataulusa johtuen harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemus valmistellaan kunnanjohtajan jodolla virkamiestyönä ja lähetetty hakemus tuodaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kunnanhallitukselle tiedoksi 31.3. pidettävässä kokouksessa.
Päätös:
Merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatuiksi.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 98, 102, 103
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Päätökset (§): 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 104

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ristijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ristijärven kunnanhallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Posti- ja käyntiosoite:
Aholantie 25, 88400 Ristijärvi
Sähköpostiosoite:
yhteispalvelu@ristijarvi.fi
Puhelinnumero:
08 6155431
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
ja millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ristijärven kunnan kirjaamosta.
Pöytäkirja on 14.8.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:

