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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KHALL § 123

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 läsnäolijat. Etäyhteydellä kokouksessa olivat läsnä jäsenet
Olli Pietilä ja Tarja Tolonen sekä valtuuston puheenjohtaja Ritva
Tolonen.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KHALL § 124

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Kunnanhallituksen päätöksen 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 torstaina 24.9.2020. Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävillä osoitteessa www.ristijarvi.fi perjantaina
25.9.2020.
Päätös:
Valittiin Helka Tolonen ja Tapio Pikkarainen.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Viranhaltijapäätökset
KHALL § 125

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat viranhaltijapäätökset, joihin kunnanhallituksella on otto-oikeus:
1. Kunnanjohtaja
- vauvarahapäätökset 2 kpl
- korona-avustuksen yksinyrittäjille 2 kpl
- etuosto-oikeuden käyttäminen (ei otto-oikeutta)
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan edellä lueteltuihin päätöksiin,
vaan merkitsee ne tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Valtuuston kokouksen 9.9.2020 päätösten täytäntöönpano
KHALL § 126

Kuntalain 39 §:n 2 kohdan mukaan kunnanhallituksen tulee vastata
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta.
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on
jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Pöytäkirja on tarkastettu 14.9.2020 ja se on ollut yleisesti nähtävillä
15.9.2020.
Päätökset lukuun ottamatta järjestäytymisasioita:
- Kainuun alueellisen pelastustoimen yhteistyösopimus
- Kuntaraha Leader-ohjelman toteuttamiseen vuosina 2021 - 2027
- Määräalan kauppa Välitalo -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus
697-401-61-76
- Määräalan kauppa Ristipirtti -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus
697-401-217-2
Kunnallisvalituksen piiriin kuuluvissa asioissa päätös voidaan panna
täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon
ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta
hyödyttömäksi taikka jos valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston kokouksen 9.9.2020 päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
___________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä § 115, 31.8.2020
KHALL § 127

Marja Haapamäki on jättänyt kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä 31.8.2020, § 115.
Päätös koskee noin 5 000 m2:n suuruisen määräalan myyntiä Ahola
Rno 279:14 -tilasta (kiinteistötunnus 697-401-79-14). Oikaisuvaatimuksessa puututaan mm. kauppakirjan sisältöön ja kauppakirjassa
esitettyihin saktioihin rakentamisvelvoitteen osalta.
Haapamäki edellyttää, että kunnanhallitus käsittelee asian uudelleen.
Liite

Oikaisuvaatimus

Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kauppakirjaluonnos hyväksyttiin kunnanhallituksessa 31.8.2020.
Tuolloin tarkennettiin luonnosta niin, että rakentamisvelvoitteeseen
korjattiin yleiskaavaan merkitty alueen käyttötarkoitus, matkailua palveleva rakentaminen. Kyseisellä paikalla on aiemmin sijainnut hotelli- ja ravintolarakennus ja näin ollen nyt ostajan suunnitelma hotellin
rakentamisesta toteuttaa yleiskaavan mukaista käyttötarkoitusta.
Rakennuslupaviranomainen ratkaisee rakennusluvan käsittelyn yhteydessä alueen rakentamiseen tarvittavat luvat.
Maakaaressa (540/1995) on säädetty kauppakirjan muotovaatimukset ja ehdot.
Maakaaren 2 luvun 11 §:ssa on säädetty pätemättömistä ehdoista.
Ellei toisin säädetä, kiinteistön kaupassa ei ole sitova:
1) ehto, jonka mukaan myyjällä tai jollakin muulla on oikeus
halutessaan lunastaa kiinteistö taikka jonka mukaan ostajalla on
velvollisuus tarjota kiinteistö myyjän tai jonkun muun ostettavaksi
ennen sen luovuttamista uudelle omistajalle;
2) ehto, joka rajoittaa ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistö edelleen,
pantata kiinteistö, sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden
perustamisesta kiinteistöön taikka muutoin näihin verrattavalla
tavalla oikeudellisesti määrätä kiinteistöstä;
3) ehto, joka rajoittaa myyjän tai hänen edeltäjänsä vastuuta
saannonmoitteesta; eikä
4) ehto, joka rajoittaa ostajan henkilökohtaista vapautta tai joka on
muutoin sopimaton taikka jonka noudattaminen on lainvastaista.
Edellä 1 momentin 2 kohdan estämättä saadaan sopia ehdosta,
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jonka mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa
kiinteistöä rakentamattomana edelleen tai määrättyä kauppahintaa
korkeammasta hinnasta. Tällainen ehto ei ole sitova, ellei sitä ole
otettu kauppakirjaan. Ehdon voimassaoloajasta on voimassa, mitä 2
§:n 2 momentissa säädetään. Kohtuuttoman ehdon sovittelusta
säädetään varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36
§:ssä.
Kauppakirjaan on kirjattu seuraavat ehdot:
7. Ostaja sitoutuu rakentamaan kolmen vuoden kuluessa
kaupantekopäivästä kaavamääräysten mukaisen matkailua
palvelevan rakennuksen. Rakentaminen on aloitettava viimeistään
kahden vuoden kuluessa kaupanteosta. Rakentamisvelvoite
katsotaan suoritetuksi, kun rakennustarkastaja on hyväksynyt
rakennuksen käyttöön otettavaksi.
8. Ostaja ei saa ilman myyjän suostumusta myydä rakentamatonta
tonttia ostohintaa korkeammasta hinnasta ennen kuin on kulunut
kolme (3) vuotta kaupanteosta.
9. Jos rakentamisen aloittaminen taikka valmistuminen viivästyy
edellä mainituista määräajoista, ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle
sopimussakkoa tuhat (1.000) euroa kultakin määräajan jälkeen
alkaneelta vuodelta enintään kuitenkin kolmelta vuodelta. Samoin
ostaja sitoutuu maksamaan sopimussakkoa kolmetuhatta (3.000)
euroa, jos hän 8. kohdan vastaisesti myy rakentamattoman tontin.
Oikausuvaatimuksessa on esitetty, että rakentamisvelvoitteeseen
asetetaan tuntuva sopimussakko 30.000 e/tai 3.000 e/vuosi kunnes
kiinteistö on rakennettu tai kiinteistö palautuu kunnalle vastikkeetta
ellei rakentamista tapahdu.
Luovuttaessaan kiinteistön yksityiselle ostajalle kunta antaa tämän
velvoitteiden vastineeksi yleensä taloudellisen edun kiinteistön
alhaisen kauppahinnan muodossa. Oikeuskirjallisuudessa on
katsottu, ettei yksityiselle asetetun rakentamisvelvollisuuden
sanktiointi sopimussakoin voi lähtökohtaisesti olla tälle kohtuutonta,
mikäli sopimussakko ja kiinteistön kauppahinta eivät yhdessäkään
ylitä olennaisesti kiinteistön käypää hintaa (Kartio, Leena:
Sopimusoikeuden roolikäsitteet ja julkisintressi. Teoksessa
Juhlajulkaisu Pertti Juhani Muukkonen, 1987, s. 72).
Oikeuskäytännössä mm. Turun hovioikeus 26.10.2017 tuomio nro
915 on katsottu, että kauppakirjassa sovittu 20 %:n sopimussakko
on ollut kyseisessä kaupassa kohtuullinen.
Myytävänä olevan kiinteistön arvo on määräytynyt markkinoilla
Huutokaupat.comin palvelussa. Sopimussakon määrä on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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suhteutettava myytävän kiinteistön käypään arvoon eli tässä
tapauksessa markkinoilla määräytyneeseen kauppahintaan 5.500
euroa. Mikäli sopimussakko asetetaan poikkeuksellisen korkeaksi,
voi kysymyksessä olla kohtuuton ehto. Kohtuullinen sopimussakko
kauppahintaan suhteutettuna on 5.500 e * 20%, eli 1.100 euroa. Oikaisuvaatimuksessa esitetty sopimussakko on määrältään poikkeava oikeuskäytännössä vallitsevaan sopimussakon määrään nähden
ja sitä voidaan pitää kohtuuttomana ehtona kaupassa.
Oikaisuvaatimuksessa esitetty vaatimus omistusoikeuden palautumisesta kunnalle vastikkeetta, mikäli rakentamisvelvoite ei toteudu
tarkoittaa ns. purkavan ehdon käyttämistä. Tämä aiheuttaa kiinteistökaupassa välitilan, jossa omistusoikeus ostajalle ei siirry kokonaan.Tällä on merkitystä myös ostajan mahdollisuudelle käyttää
kiinteistöä vakuutena kiinnitysten hakemiseen kaupan kohteena olevaan kiinteistöön.
Kun kauppakirjassa on lykkäävä tai purkava ehto, määräämisvalta
kiinteistöstä jakautuu myyjän ja ostajan kesken. MK 2:14.2:n
mukaan ostaja saa tällaisessa tilanteessa perustaa panttioikeuden
vain myyjän suostumuksella. Kyseessä on myyjän osalta
vierasvelkavakuus, ja tilanne edellyttää Lain takauksesta ja
vierasvelkapanttauksesta mukaan selvityksiä velallisen velasta sekä
maksukyvystä. Kuntalaki 129 § kieltää tällaisen vakuuden
antamisen.
Purkavan ehdon käyttäminen ei Ristijärven kunnan tekemissä
kiinteistökaupoissa ole ollut aiemminkaan käytäntönä. Tällaista
ehtoa on myös tarkasteltava uuden omistajan panttausoikeuden
näkökannalta. Ehto, joka rajoittaa uuden omistajan panttausoikeutta
voi olla pätemätön.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa kirjattu rakentamista koskeva kohta on jo aiemmin 31.8.2020 täsmennetty yleiskaavan mukaisesti matkailua palvelevan rakennuksen rakentamiseksi.
Kunnanhallitus katsoo, että kauppakirjaan kirjatut rakentamisen viivästymistä tai kiinteistön luovuttamista rakentamattomana koskevat
sopimussakot rahamäärältään vastaavat olemassa olevaa oikeuskäytäntöä, eikä niitä ole perustetta muuttaa oikaisuvaatimuksessa
esitetyllä tavalla määrältään. Kunnanhallitus katsoo riittäväksi kaupan ehdoiksi asetetut sopimussakot sen sijaan, että käytettäisiin
purkavaa ehtoa. Kunnanhallitus ei katso perustelluksi muuttaa aiempaa päätöstään. Oikaisuvaatimus näillä perusteluilla hylätään.
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Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talousarviomuutos, määrärahan siirto
KHALL § 128

Hallintopalveluiden kuluvan vuoden talousarviossa hallintopalveluiden osalta on varauduttu noin yhden kuukauden palkkauskustannusten verran toimistohenkilökunnan sijaisuuteen tai tarvittaessa lisähenkilön palkkaukseen.
Talousarvion toteuma ajalta 1.1. - 31.7.2020 on henkilöstömenojen
osalta ylittynyt 6 769 €. Luku sisältää lomarahat koko vuodelta, joten
käytännössä ylitys ei muodostu edellä mainitun suuruiseksi.
Muista menolajeista Palvelujen ostoista jää mahdollisesti määrärahaa käyttämättä.
Edellä mainittu varaus henkilökunnan sijaisuuteen ei riitä, koska hallintopäällikön lomien sijaisuutta hoitamaan tarvitaan henkilö vähintään kahden kuukauden ajaksi.
Teknisen palvelualueen talousarviossa on varauduttu määräaikaisen
henkilön palkkaukseen, mutta määrärahaa ei ole käytetty.
Hallintopalvelujen henkilöstömäärärahojen riittävyyden varmistamiseksi esitetään siirrettäväksi teknisen palvelualueen henkilöstömäärärahasta hallintopalveluiden käyttöön. Koska kyseessä on määrärahan siirtäminen palvelualueelta toiselle, asia kuuluu valtuuston hyväksyttäväksi.
Siirrettävä määräraha on 5 000 euroa.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy 5 000 euron määrärahan siirron teknisen
toimen palvelualueen kustannuspaikalta 7420 Tilapalvelut hallinnon
palvelualueen kustannuspaikalle 1600 Hallintopalvelut sekä esittää
siirron edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
_____________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Osuuskunta Seniorisillan avustushakemus
KHALL § 129

Osuuskunta Seniorisilta hakee kunnalla avustusta Virtaala -monitoimitalon toimintaan. Kunnanhallitus on myöntänyt aikaisemmin tänä
vuonna osuuskunnalle 8 000 euron avustuksen. Nyt haettava avustus on saman suuruinen.
Aikaisempi vuosia suurempi avustustarve johtuu Korona-pandemian
aiheuttamasta monitoimitalon sulkemisesta, jolloin Osuuskunnan tulot Virtaalan osalta lakkasivat. Kuntosali on avattu asiakkaille uudelleen 1.6. ja 10.8. avattiin muut Virtaalan palvelut täysipainoisesti.
Samalla päättyi halliemännän lomautus.
Liite

hakemus 14.9.2020

Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus myöntää Osuuskunta Seniorisillalle sen hakeman
määrän, 8 000 €. Avustus maksetaan elinkeinotoimen kustannuspaikalta.
Päätös:
Tarja Tolonen, Helka Tolonen ja Leila Karppinen poistuivat
esteellisenä kokouksesta ja kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi).
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien
perustamista koskevaksi lainsäädännöksi
KHALL § 130

Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö
valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien
perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja
valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös
muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Taustaa
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja,
turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen
palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Uudistuksella vastataan
pelastustoimen haasteisiin vahvistamalla toimialan valtakunnallisia
voimavaroja, kehittämällä toimialan johtamista ja ohjausta sekä tiivistämällä alan toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on varmistaa
myös, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa
ensihoitopalveluja koko maassa. Näin varmistetaan jatkossakin pelastustoiminnan ja ensihoidon palvelutuotannon toiminnallinen ja
kustannustehokkuus.
Pyydämme arvioimaan lausunnoissanne näiden tavoitteiden toteutumista ehdotetuilla säännöksillä.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella
ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön,
verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan
lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muutta-
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miseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.
Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli
perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan
rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään
erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri
määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten
tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.
Lisäksi pyydämme maakuntajaon osalta lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sijoittuisivat vaihtoehtoisesti joko Pohjois-Savon maakuntaan taikka
nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan. Näiden vaihtoehtojen vaikutuksia on esitelty hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarvioinnin taustamuistiossa, liitteessä 3. Lausuntokyselyssä on aluejaosta kohdennetut kysymykset sekä mahdollisuus perustella vastausta vapaamuotoisesti. Myös aluejako ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa
Lausuntoa varten esitetään kohdennettuja kysymyksiä, joita on mahdollisuus perustella. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoisia kommentteja ja esittää yksilöityjä säädösmuutosehdotuksia. Lausuntopyyntö on laaja ja jaettu aihekokonaisuuksittain eri
osioihin.
Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
Annetut lausunnot ovat julkisia.
Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo@stm.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero
VN/8871/2019.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2020 klo 16.00 mennessä.
Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan
huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.
Linkit
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https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019 - Hallituksen esitys ja
taustamateriaalit valtioneuvoston hankeikkunassa.
Regeringspropositionen och bakgrundsmaterial i statsrådets
projektplatform.
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020 - Materiaalit
soteuudistus.fi -sivustolla
Lisätietoja kunnanjohtana p. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus vastaa kysymyksiin kokouksessa sähköisessä lausuntopalvelussa.
Päätös:
Kunnanhallitus vastasi kysymyksiin. Vastaukset sisältävä lausunto
liitetään pöytäkirjaan.
____________
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Kotipalveluaterioiden kuljetushinnan tarkistaminen
KHALL § 131

Ristijärven kunta on kilpailuttanut ateriakuljetukset niin, että uusi sopimus on ollut voimassa vuoden 2020 alusta.
Kuljetushinnat nousivat taajama-alueella ja 11 km:n etäisyydelle valmistuskeittiöstä kuljetettavien aterioiden osalta. Hinnat laskivat kahdella pisimmällä kuljetusvyöhykkeellä. Pisimmälle 25 - 35 km:n vyöhykkeelle ei ole ollut kuljetuksia. Pääsoa kuljetuksista sijoittuu taajama-alueelle ja 11 km etäisyydelle (lähes 90 %).
Ristijärven kunnassa on ollut käytössä keskimääräinen kuljetushinta,
joka on sama jokaisella kuljetusvyöhykkeellä (4,15 €/ateria).
I. ja 2. -vyöhykkeiden mukaan laskettu kuljetushinta painotettuna
ateriamäärillä nousee vuoden 2020 alusta 17,11 %. Uusi hinta 4,86
€/ateria.
Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää uudeksi kotipalveluaterioiden kuljetushinnaksi 4,86 €.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
__________
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Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2020 - 2021
KHALL § 132

Kunnan tai useamman kunnan on yhdessä laadittava kotouttamisen
edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan valtuustossa ja jota
tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.
Kainuun kunnat päättivät laatia kuntien yhteisen kotouttamisohjelman. Kainuun kuntien yhteisessä kotouttamisohjelmassa linjataan
paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvät tavoitteet, haasteet, kehittämistoimenpiteet ja resurssit. Tavoitteisiin päästään eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä.
Kotouttamisohjelman konkreettisena tavoitteena on tehdä näkyväksi
ja tuoda tietoon eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden
tekemä maahanmuuttajien kotouttamista edistävä työ Kainuussa ja
luoda toimivat käytännöt yhteistyöhön.
Edelliset Kainuun kuntien yhteiset kotouttamisohjelmat on laadittu
yhteistyössä vuosille 2014 - 2017. Vuosille 2018 - 2019 laadittu Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma päivitettiin vuoden 2019
aikana alkaneen työskentelyn tuloksena pienillä muutoksilla vuosille
2020 - 2021.
Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma vuosille 2020 - 2021
on lakisääteinen suunnitelma (laki kotouttamisen edistämisestä
1386/2010), joka tulee hyväksyä valtuustoissa.
Liite:

kotouttamisohjelma vuosille 2020 - 2021

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
Kainuun kuntien yhteisen kotouttamisohjelman vuosille 2020 - 2021.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
____________
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Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Kainuun evakuointisuunnitelman
laadintatyöryhmään
KHALL § 133

Kainuun maakunnan alueen evakuointisuunnitelman laadinta toteutetaan 8/2020 - 4/2021 välisenä aikana Kainuun pelastuslaitoksen
johdolla yhdessä Kainuun kutien ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän edustajien kanssa. Lisäksi Kainuun rajavartioston edustajat osallistuvat ja tulevat seuraamaan Kuhmon ja Suomussalmen kuntapäivien toteuttamista.
Pelastuslaitos pyytää kuntia ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymää nimeämään evakuointisuunnitelman laadintatyöryhmään varsinaisen jäsenen ja varajäsenen.
Laadintaryhmän perustamisen tavoitteena on jakaa ja käsitellä valmiustietoa laadintaryhmän jäsenten kesken turvaluokitus huomioiden. Laadintaryhmään nimetyn henkilön tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä Kainuun pelastuslaitoksen, kunnan ja Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän välillä koko evakuointisuunnitelman
laadintaprosessin ajan.
Evakuointisuunnitelmakokonaisuuden laadintaan liittyen voi olla tarpeen perustaa kunnan tai Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon sisälle vielä erillisiä valmistelutyöryhmiä. Tarvittavien alatyöryhmien
tarpeen ja nimeämisen päättää jokainen evakuointisuunnitelman
laadintaan osallistuva toimijataho itsenäisesti.
Ristijärven kuntapäivä toteutetaan keskiviikkona 28.10.2020 klo 9.00
- 12.00.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Petteri Seppänen, puh. 044 7159300
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus nimeää laadintatyöryhmään varsinaisen jäsenen ja
varajäsenen.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti varsinaiseksi jäseneksi
kunnanjohtaja Petteri Seppäsen ja varajäseneksi tekninen päällikkö
Ahti Mikkosen.
_____________
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Täydennys koulukuljetusten hankintapäätökseen
KHALL § 134

Kunnanhallitus on kokouksessa 31.8.2020 § 116 päättänyt
koulukuljetusten hankinnasta.
Urho Mäkäräinen on tehnyt kilpailutuksessa yhteistarjouksen Esko
Heikkisen kanssa, jonka nimi on puuttunut Monetra Oy:n tekemästä
tarjouspyynnöstä.
Lisätietoja kunnanjohtaja p. 044 7159300.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa, että tarjouksen ovat tehneet
yheistarjouksena Urho Mäkäräinen ja Esko Heikkinen.
Kunnanjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Asia siirretään seuraavaan kokoukseen.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun
ehdotuksen.
_____________
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Ilmoitusasiat
KHALL § 135

Saatetaan kunnanhallituksen tietoon seuraavat ilmoitusluontoiset
asiat:
1) Valtiovarainministeriö. Valviran ja aluehallintovirastojen sote-palveluiden valvonta-., lupa- ja ohjaustehtävien uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja selvittävän työryhmän asettamispäätös.
2) Pohjois-Suomen AVI. Erityisavustushaku kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen.
3) Valtionkonttori. Ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän
omaisuutta.
4) Kainuun sote. Yhtymähallituksen päätöksiä 26.8.2020.
5) Esitykset Oulujoen Moninaiskäyttö- hankkeisiin ja hankevalmisteluun.
6) Opetushallitus. Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta / syksyn
2020 tilastointipäivän perustiedot. Annettu tiedoksi ja toimeenpantavaksi opetustoimelle / rehtori Tiinaliisa Portano.
7) Kainuun hankintarengas. Kokous 3.9.2020. Esityslista/muistio.
8) Kainuun liitto. Muistio Kainuun liiton ja Ristijärven kuntaneuvottelusta 21.8.2020.
9) Kainuun OP. Ilmoitus muutoksista palvelumaksuihin ja
sopimusehtoihin 1.11.2020.
10) Paltamon kunta. Valtuuston päätös 31.8.2020. Kainuun kuntien
yhteinen kotouttamisohjelma.
11) Kainuun ELY-keskus. Yhteysviranomaisen lausunto
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta / KaiCell Fibers Oy
12) Kiinteistönluovutusilmoitukset.
13) Kunta on antantut digilupauksen (sähköisen asioinnin
kehittäminen kuntalaisten asioinnin parantamiseksi).
Päätös:
Merkittiin ilmoitusasiat kunnanhallituksen tietoon saatetuiksi.
Seuraava kunnanhallitus pidetään 5.10.2020. Ennen kokousta
järjestetään samana päivänä valtuustoseminaari.
_______________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Näihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. Päätökset (§): 129, 131, 133
Muutoksenhakukielto
Näihin päätöksiin ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytänöönpanoa. Päätökset (§): 123-126, 128, 130, 132, 134, 135

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus (§ 137)
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen.

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
sekä 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.
Pykälät:
Seuraaviin kynnysarvot ylittäviin hankintapäätöksiin saa muutosta hakea vain hankintaan osallistunut
(Hankintalaki 1397/2016): ----
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Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Ristijärven kunnan kirjaamosta.
Pöytäkirja on 25.9.2020 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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