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Ilomantsin kunta
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja

1

Ilomantsissa 19.1.2021
Heidi Hassinen
pöytäkirjantarkastaja

Mika Purmonen
Liisa Sorjonen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja §:t 4-5

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 19.01.2021
09:00

Ptk tark.

3

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§1

1

18.01.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 1
Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ptk tark.
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1

5

18.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 2
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Heidi Hassinen ja Mika
Purmonen.
Pöytäkirja tarkastetaan 18.01.2021

Päätös

Ptk tark.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heidi Hassinen ja Mika
Purmonen. Liisa Sorjonen toimi pöytäkirjan tarkastajana Heidi Hassisen
tilalla pykälien 4 ja 5 kohdalla.
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18.01.2021

Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 3
10/02.02.00.00/2021
Valmistelija

hallintojohtaja Jari Kattainen, jari.kattainen@ilomantsi.fi
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.11.2020 § 141 hyväksynyt Ilomantsin kunnan talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille
2022-2023. Kunnanhallituksen taloussuunnitelman osalta valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, käyttötalousosan menoarviot ja tuloarviot sekä investointiosan.

Esittelijä

Hallintojohtaja Kattainen Jari

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä kunnanhallituksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnanvaltuuston esittämässä muodossa,
2. hyväksyä kunnanhallituksen määrärahat ja tuloarviot tulosaluetasolla
sekä määräosan määrärahasta/tuloarviosta vastuussa olevan viranhaltijan
liitteen mukaisesti,
3. hyväksyä investointiosan irtaimistomäärärahan käyttösuunnitelman
liitteen mukaisesti,
4. antaa kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle oikeuden päättää hankintojen
tekemisestä 15 000 euroon saakka,
5. suositella muille hallintokunnille, että toimialajohtajille päätettäisiin antaa
oikeus päättää hankintojen tekemisestä 15 000 euroon saakka,
6. suositella, että muille tulosalueen johtajille päätettäisiin antaa oikeus
päättää hankintojen tekemisestä 5 000 euroon saakka,
7. ruokatarvikkeet voidaan hankkia noudattamatta edellä mainittuja
hankintarajoja,
8. perusteena suosituksille on yhtenäinen hankintakäytäntö koko
kunnassa. Tarpeen vaatiessa käyttösuunnitelmaa tarkistetaan vuoden
2021 aikana keväällä laadittavan talouden sopeuttamisohjelman
mukaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kirjanpito
2. Palvelupiste
3. Ruokapalvelut
Ptk tark.
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Liitteet
Liite 1
Liite 2
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Takaus Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiö sr:n lainalle
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 4
8/02.05.07/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Ilomantsin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pohjois-Karjalan
kuntoutussäätiö sr:n omistamiin tiloihin sijoittuvan Ilomantsin soteaseman
hankekuvauksen kokouksensa 30.11.2020 §:ssä 32. Kyseisessä
pykälässä valtuusto on myös päättänyt kuntoutussäätiön säädepääoman
korottamisesta ja kuntoutussäätiön lainan takauksen antamisesta sen
jälkeen, kun lainalle on tarve ja laina on kilpailutettu.
Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr. on kilpailuttanut soteaseman
investointia varten 3,9 M€:n lainan. Kilpailutukseen rahoitustarjouksen on
antanut Vaara-Karjalan Osuuspankki, joka tarjoaa 3,9 M€:n lainaa 10
vuoden laina-ajalla, kuitenkin 15 vuoden laina-ajan mukaisella
maksuohjelmalla. Kuntoutussäätiön ei tarvitse nostaa lainaa kokonaan,
mikäli lainatarve osoittautuu pienemmäksi.
Vaara-Karjalan Osuuspankin tarjoaman lainan viitekorkona on 12
kuukauden euribor -korko vaihtuvakorkoisena tai 12 kuukauden euriborkorkoon sidottu kiinteä korkoputki, jossa tarjouksen antamispäivän hinta oli
0,42 %. Marginaali molemmissa korkovaihtoehdoissa on 0,6 %.
Lainan ehtona on Ilomantsin kunnan omavelkainen 100 %:n takaus koko
lainasummalle ja -ajalle.
Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr:n hallitus on kokouksessaan 11.1.2021
päättänyt hyväksyä Vaara-Karjalan Osuuspankin 12 kuukauden euribor
-koron mukaisena vaihtuvakorkoisena tekemän lainatarjouksen ja esittää
Ilomantsin kunnalle 100 %:n omavelkaisen takauksen myöntämistä koko
lainasummalle ja -ajalle.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi
100%:n omavelkaisen takauksen Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr:n
Vaara-karjalan Osuuspankista otettavalle vaihtuvakorkoiselle 3,9 M€:n
lainalle, jonka korkomarginaali on 0,6 % ja korko on sidottu 12 kuukauden
euribor -korkoon.

Päätös

Hyväksyttiin.
Heidi Hassinen ja Tuula Turunen (Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiön
hallituksen jäsenet ja Hannu Hoskonen (Pohjois-Karjalan
kuntoutussäätiön hallituksen puheenjohtaja) poistuivat tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Liisa Sorjonen toimi tässä pykälässä pöytäkirjan
tarkastajana.
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Ilomantsin kunnan ja Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiö sr:n välinen vuokrasopimus soteaseman tiloista
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 5
9/10.03.02.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Ilomantsin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 30.11.2020 §:ssä 32
hyväksynyt Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr:n omistamiin tiloihin
sijoittuvan Ilomantsin soteaseman hankekuvauksen.
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote
vuokraa palvelujen tuottamiseen tarvitsemansa tilat suoraan kunnilta, joten
Ilomantsin kunnan on ensin vuokrattava soteaseman tilat Pohjois-Karjalan
kuntoutussäätiö sr:ltä ja vuokrattava ne edelleen Siun sotelle.
Kuntoutussäätiö on kilpailuttanut soteaseman investointia varten
pankkilainan. Lainan myöntajä edellyttää kuntoutussäätiöltä voimassa
olevaa vuokrasopimusta investoinnin kohteesta. Vuokranmaksu alkaa sitä
mukaa, kun tilat valmistuvat ja otetaan käyttöön.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Ilomantsin kunnan ja
Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr:n välisen vuokrasopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Heidi Hassinen ja Tuula Turunen (Pohjois-Karjalan Kuntoutussäätiön
hallituksen jäsenet ja Hannu Hoskonen (Pohjois-Karjalan
kuntoutussäätiön hallituksen puheenjohtaja) poistuivat tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Liisa Sorjonen toimii tässä pykälässä pöytäkirjan
tarkastajana.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö sr.
2. Kirjanpito

Liitteet
Liite 3

Ptk tark.
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Ilomantsin kunnan ja Ilomantsin Museosäätiön välinen sopimus
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 6
1/02.02.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Ilomantsin kunta ja Ilomantsin Museosäätiö sr. ovat tehneet neljän vuoden
välein sopimuksen, jossa on määritelty kunnan säätiöltä hankkimat palvelut
ja palveluihin vuosittain osoitettu määräraha.
Ilomantsin kunta omistaa Möhkön ruukkimuseon alueella sijaitsevat
Pytingin, Ambarin, Pytingin saunan, Pajan, Ryöpyn, Lutikkalinnan saunan,
navetan ja varaston. Kunta omistaa myös kanavan ja vastaa vesirattaan
huollosta. Edellämainittujen lisäksi kunta omistaa alueen maapohjan
Ilomantsin kunta on omistusosuudellaan mukana Ilomantsin Museosäätiö
sr:ssä. Kunta on osakkaana Kalevanpirtti Oy:ssä, joka omistaa
Parppeinvaaran runokylän rakennukset.
Ilomantsin Museosäätiö sr. vastaa Möhkön ruukin ja Parppeinvaaran
runokylän museo- ja matkailutoiminnasta. Säätiön jäseniä ovat Ilomantsin
kunta, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö sr., Ilomantsi-Seura ry,
Tornator Oy, Saloheimon suku, Rautavan suku ja Hallbergin suku.
Ilomantsin Museosäätiö sr:n palveluksessa työskentelevät museonjohtaja
ja museoamanuenssi. Lisäksi säätiö työllistää määräaikaisia työntekijöitä.
Ilomantsin Museosäätoö sr. on vakiinnuttanut paikkansa Ilomantsin
kulttuuri- ja matkailutoiminnan kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Museösäätiön
kohteet ja niiden tuottama sisältö ovat merkittävä tekijä Ilomantsin
matkailullisen imagon kannalta.
Museosäätiön pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen edellyttää, että sen
taloudellinen tilanne on turvattu.
Ilomantsin Museosäätiön saama valtionosuus, toiminnan pitkäjänteinen
kehittäminen ja hanketoiminta edellyttävät, että taloudellinen tilanne on
turvattu ja se voi pitää vakituisessa palveluksessaan kaksi museoalan
työntekijää.
Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka ja kunnan säätiölle
maksama vuosittainen korvaus on 100 000 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää liitteenä olevan Ilomantsin kunnan ja
Ilomantsin Museosäätiön välisen sopimuksen vuosiksi 2021 – 2024
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Ilomantsin Museosäätiö
2. Kirjanpito

Liitteet
Liite 4
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Taito Pohjois-Karjalan avustushakemus
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 7
2/02.05.01.02/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Taito Pohjois-Karjala ry hakee 14.10.2020 päivätyllä hakemuksellaan
yhteistyöavustusta Ilomantsin kunnalta vuodelle 2021. Haettu avustus on
6 000 euroa.
Taito Pohjois-Karjala ylläpitää ja kehittää Ilomantsin taitokeskuksen ja
Piirolan Pihan toimintaa sekä tekee yhteistyötä useiden toimijoiden muun
muassa kansalaisopiston ja hankkeiden osalta. Yhdistyksen palveluihin
kuuluu käsityöneuvontapalvelut, sisältäen kudonnan neuvontaa ja
kurssitoimintaa sekä käsityön taiteen perusopetus.
Taitokeskus on avoinna vuoden ympäri. Tilauksesta Taitokeskus palvelee
myös aukioloaikojen ulkopuolella. Ilomantsissa yhdistyksellä on yksi
työntekijä, jonka lisäksi yhdistys tarjoaa harjoittelupaikkoja sekä
opiskelijoille, työelämään tutustujille että kuntouttavaan työtoimintaan
osallistujille.
Piirolan Piha ympäristöineen toimii Ilomantsissa myös matkailukohteena.
Piiroolan Pihassa järjestetään vuosittain useita käsityöalan näyttelyitä ja
työnäytöksiä, jotka ovat kiinnostaneet sekä ilomantsilaisia että matkailijoita.
Näyttelytoiminta on perinteisesti ollut Piirolan Pihassa laadukasta ja
näytteille asettajat valitaan siten, että tarjolla on sekä valtakunnallisesti
tunnettujen tekijöiden töitä että paikallista osaamista.
Taito Pohjois-Karjala edistää sekä harrastus. että kulttuuritoimintaa ja on
tärkeä markkinointityökalu käsi- ja taideteollisuusalan elinkeinoelämälle.
Piirolan Pihan myymälä edustaa ja myy noin 50 käsityöyrittäjän tuotteita.
Yhdistys tekee jatkuvaa työtä käsityön imagon nostamiseksi.
Kunta antaa maksutta toimitilat yhdistyksen käyttöön Piirolan Pihan
alakerrassa sekä hoitaa tilojen siivouksen syys-huhtikuussa kerran
viikossa.
Ostopalvelusopimuksessa määritellään kunnan ja yhdistyksen vastuut ja
velvollisuudet.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan Ilomantsin kunnan ja Taito Pohjois-Karjala ry:n
välisen ostopalvelusopimuksen ajalle 1.1. - 31.12.2021,
2. osoittaa 5 000 euron avustusmäärärahan kunnanhallituksen avustuksiin
varatuista määrärahoista

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus
Päätös

§7

1

18.01.2021

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Taito Pohjois-Karjala ry:n toiminnanjohtaja Tuija Tekin
2. Kansalaisopiston rehtori Saara Immonen

Liitteet
Liite 5

Ptk tark.
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Maaseutuelinkeinojen avustukset vuodelle 2021
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 8
3/02.05.01.02/2021
Valmistelija

maaseutuasiamies
Kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa on 9 500 euron
määrärahavaraus maatilojen, yhteisöjen ja kotitalouksien avustuksille
vuodelle 2021.
Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan ohjeen kunnan avustusosuuden
jakamisesta.

Esittelijä

Hallintojohtaja Kattainen Jari

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunta suorittaa Pro Agrian ja vastaavan
ammattitaidon omaavien neuvojien tai tutkimuslaitosten suorittamista
neuvontatoimenpiteistä liitteen mukaisen arvonlisäverottoman
kustannusosuuden siinä mainituin rajoituksin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1.
2.
3.
4.

Pro Agria Pohjois-Karjala
EU-neuvoja
Liperin kunta, Joesuun seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue
toimistosihteeri Aija Vilokkinen

Liitteet
Liite 6

Ptk tark.
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Sivistysjohtaja-lukion rehtorin virkaan nimeäminen ja palvelussuhteen ehdot
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 9
17/01.01.00.01/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi
Ilomantsin kunnanhallitus on kokouksessaan 7.12.2020 §:ssä 147
hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joihin sisältyi
lukion rehtori -virkanimikkeen muutos nimikkeeksi sivistysjohtaja-lukion
rehtori. Kunnan hallintosäännön 30 §:n mukaan virkanimikemuutoksista
päättää kunnanhallitus, joka myös määrittelee toimialajohtajien
palkkauksen.
Nimikemuutos ja tehtävien yhdistäminen ovat osa kunnan hallinnon
uudistamista ja talouden sopeuttamista.
Kunnanjohtaja on kuullut lukion rehtoria 5.1.2021 kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 23 §:n mukaisesti
virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ja palvelussuhteen ehdoista.
Lukion rehtori on hyväksynyt virantoimitusvelvollisuutensa muuttamisen
lukion rehtorin tehtävästä sivistysjohtaja-lukion rehtori yhdistelmäviraksi.
Samoin lukion rehtori on hyväksynyt palkkauksensa muuttamisen
tehtäväkohtaisesta palkasta lisineen kokonaispalkaksi ja palkkauksen
siirron KVTES-sopimuksen alaisuuteen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. siirtää lukion rehtori Päivi Nenosen sivistysjohtaja-lukion rehtori virkaan
19.1.2021 alkaen,
2. sivistysjohtaja-lukion rehtori viran virkaehtosopimukseksi KVTESsopimuksen,
3. sivistysjohtaja-lukion rehtorin palkaksi 5508,43 €:n kokonaispalkan
kuukaudessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Päivi Nenonen

Ptk tark.
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TYP-yhteistyösopimuksen hyväksyminen vuosille 2021 - 2023
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 10
13/14.07.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Yhteistyösopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
perustuu lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(1369/2014) ja lain nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1377/2014).
Monialaisen yhteispalvelun keskiössä TE-toimisto, kunnat ja Kela arvioivat
yhdessä yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet,
suunnittelevat työllistymistä edistävät palvelukokonaisuudet ja vastaavat
työllistymisprosessien etenemisestä ja seurannasta.
Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisistä toimenpiteistä ja muualla kuin
yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun
osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja
kustannusten jaosta.
Pohjois-Karjalan TYP:n johtoryhmä on käsitellyt 24.11. ja 15.12.2020
kokouksissaan uuden TYP-yhteistyösopimuksen. Heinävesi liittyy
maakunnan vaihdoksen myötä vuoden 2021 alusta Pohjois-Karjalaan ja
osaksi työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua.
Sopimuksen allekirjoittavat Heinäveden kunta, Ilomantsin kunta, Joensuun
kaupunki, Juuan kunta, Kiteen kaupunki, Kontiolahden kunta, Lieksan
kaupunki, Liperin kunta, Nurmeksen kaupunki, Outokummun kaupunki,
Polvijärven kunta, Rääkkylän kunta, Tohmäjärven kunta, Siun Sote kuntayhtymä sekä Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto että
Kansaneläkelaitos.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä päivitetyn yhteistyösopimuksen vuosille 2021 – 2023
2. valtuuttaa kunnanjohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan
yhteistyösopimuksen Ilomantsin kunnan puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kunnanjohtaja
2. Pohjois-Karjalan TYP-johtoryhmä
Liitteet
Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 10
Liite 7

Ptk tark.
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Yhteistyösopimus työllistymistä
edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 11

1
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Työllistämistä edistävän monialaisen työryhmän (TYP) jäsenen ja varajäsenen nimeäminen
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 11
14/14.07.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai
useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan
toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa
johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta.
Johtioryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen toimialueeseen
kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen nimeämät henkilöt. Jokaiselle
jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen.
Jos työ- ja elinkeinotoimiston toimialueelle asetetaan useampi kuin yksi
johtoryhmä, kunnat nimeävät jäsenet ja varajäsenet siihen johtoryhmään,
jonka toimialueeseen ne kuuluvat.
Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan
johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Pohjois-Karjalan TE-toimisto pyytää Pohjois-Karjalan alueiden kuntia,
Kansaneläkelaitosta ja Siun soten sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymää tekemään nimeämisesityksensä, työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun (TYP), johtoryhmän jäsenestä ja
varajäsenestä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä Ilomantsin kunnan edustajaksi varsinaisen
jäsenen ja varajäsenen työllistämistä edistävän monialaisen työryhmän
johtoryhmään.

Päätös

Kunnanhallitus nimesi Ilomantsin kunnan edustajaksi varsinaiseksi
jäseneksi kunnanjohtaja Marjut Ahokkaan ja varajäseneksi hallintojohtajan
Jari Kattaisen työllistämistä edistävän monialaisen työryhmän
johtoryhmään.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Pohjois-Karjalan TE-toimisto

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 12

1
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Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyksen järjestäminen
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 12
6/00.00.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Oikeusministeriö on 1.10.2020 (VN/20585/2020) päivätyllä kirjeellä antanut
ohjeita vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista. Kuntavaalien
ennakkoäänestysaika on 7. – 13.4.2021.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka,
jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Vaalilain 48 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ennakkoäänestys
toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana,
joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä
lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen.
Kunnanhallituksen on 29.1.2021 mennessä ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle vaalitietojärjestelmässä jokaisen yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite sekä aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat.
Asian on valmistellut kunnanjohtaja.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää kuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestämisestä
seuraavasti:
1. järjestää kotimaan yleisen ennakkoäänestyksen 7. – 13.4.2021
Ilomantsin kunnanviraston Kalevalasalissa os. Soihtulantie 7,
82900 Ilomantsi
2. määrätä, että yleinen ennakkoäänestys Ilomantsin kunnassa tapahtuu
edellä mainitussa paikassa seuraavina aikoina:
7.4.2021 - 9.4.2021
10.4.2021 - 11.4.2021
12.4.2021 – 13.4.2021

09:00 - 19:00
10:00 - 16:00
09:00 - 19:00

3. järjestää kotimaan yleisen ennakkoäänestyksen 7. - 13.4.2021
kiertävällä vaalibussilla seuraavasti:
Torstai 8.4. Haukivaara – Mutalahti – Putkivaara – Patrikka - Möhkö
9.00 – 10.30
11.00 – 11.45
12.15 – 12.45
Ptk tark.

Entisen kyläkaupan piha, Haukivaarantie 98 A, 82830
Haukivaara
Mutalahti T. Matfeisen maitolaituri, Mutalahdentie 240,
82900 Ilomantsi
Maitolaituri, Mutalahdentie 352, Mannervaara, 82900
Ilomantsi

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 12
13.15 – 14.00
14.30 – 16.00
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Entisen koulun piha, Patrikka, Mutalahdentie 103b,
82900 Ilomantsi
Sillankorvan muistomerkki, Möhkönraitti 2a, 82980
Möhkö

Perjantai 9.4. Naurisvaara – Hattuvaara – Naarva – Käenkoski – Huhus
9.00 – 10.00
10.30 – 11.45
12.15 – 13.00
13.30 – 14.30
15.00 – 16.00

Lehtovaaran kylätalo, Hatuntie 196, 82960 Lehtovaara
Taistelijan talo, Hatuntie 387 A, 82967 Hattu
Seija Härkönen, Naarvantie 350, 81470 Naarva
Erämatkailukeskus, Naarvantie 194 B, 81460
Käenkoski
Entisen kyläkaupan piha, Huhuksentie 49, 81450
Huhus

Lauantai 10.4. Lylykoski – Tyrjä – Kivilahti – Pilpakko – Myllykorpi
9.00 – 10.00
10.45 – 11.45
12.15 – 13.30
14.00 – 14.45
15.30 – 16.00

Lylykosken koulu, Ratilanvaarantie 2, 81350 Tokrajärvi
Tyrjän maamiesseurantalo, Kivilahdentie 228, 81420
Tyrjänsaari
Ent. Osuuspankin piha, Kouluntie 2 A, 81430 Kivilahti
Härkösen piha, Pilpakontie 4. 81420 Tyrjänsaari
Myllykorventien ja Piippumäentien risteys, 82900
Ilomantsi

4. saattaa päätöksensä keskusvaalilautakunnan tiedoksi vaalitoimitsijoiden määräämistä varten.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi:
1. Keskusvaalilautakunta
2. Kunnanviraston palvelupiste
3. kirjastoautonkuljettaja Jukka Hulkko
4. toimistosihteeri Ilse Soivanen

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 13

1
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Kuntavaalien äänestyspaikka
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 13
11/00.00.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Oikeusministeriö on 1.10.2020 (VN/20585/2020) antanut kunnille ohjeita
vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspaikkojen määräämisestä ja niistä
ilmoittamisesta. Kirjeen mukaan äänestyspaikkojen tiedot on ilmoitettava
Väestörekisterikeskukselle vaalitietojärjestelmässä viimeistään perjantaina
29.1.2021.
Kuntavaalit pidetään 18.4.2021.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kuntavaalien äänestyspaikka on
Kirkonkylä 001
Kunnanvirasto, Soihtulantie 7
82900 Ilomantsi

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Keskusvaalilautakunta
2. Kuntaympäristölautakunta

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 14

1
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Kuntavaalien laitosäänestys
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 14
4/00.00.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat muun muassa:
sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon yksiköt ja
muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon
toimintayksiköt.
Laitosäänestäminen tapahtuu ennakkoäänestysaikana. Kuntavaalien
ennakkoäänestysaika on 7.-13.4.2021.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri on keskustellut asiasta toimintayksiköiden
johtajien kanssa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 vaalien laitosäänestys
järjestetään seuraavissa paikoissa:
Terveyskeskussairaala
Koivikkola
Hoitokoti Toivonlahti
Hoitokoti Mesikämmen Oy
Honkalampi -säätiö Aurinkorinteen palvelukoti

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Keskusvaalilautakunta
2. Ao. toimintayksiköt

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 15

1

23

18.01.2021

Kuntavaalien ulkomainonta
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 15
12/00.00.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Kuntaliitto on antanut ohjeita vaalien järjestämisestä. Vaalien ulkomainonta
suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja
määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli
31.3.2021.
Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan
järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien
keskusjärjestöjen suositukseen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2021 vaalien ulkomainontaa varten
seuraavat ohjeet:
1. vaalien ulkomainonta saadaan aloittaa kunnan määräämisvallassa
olevilla alueilla 31.3.2021 alkaen.
2. vaalimainokset tulee asettaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa
liikenteelle. Torialueella mainosten asettaminen on sallittua vain niitä
varten pystytettyihin kehikoihin. Vaalimainoksia ei saa asettaa
ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen niin, että
niiden voidaan katsoa vaikuttavan ää¬nes¬tä¬jän vaalivapauteen.
Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sisäänkäyntiin.
3. vaalimainokset tulee poistaa kolmen päivän kuluessa vaalin
päättymisestä eli viimeistään 21.4.2021.
4. ilmoittaa vaaleihin ehdokkaita asettaville tahoille, että ulkomainonnasta
vastaava henkilö on Elina Virtanen (p.040 104 3012) tai hänen
varahenkilönsä toimistosihteeri Ilse Soivanen (p. 040 104 3324).

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Keskusvaalilautakunta
2. Puolueiden paikallisosastot ja valitsijayhdistykset
3. Kuntatekniikan esimies

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 16

1
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Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 16
18/02.02.02/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Valtiovaraininisteriön kunta- ja aluehallinto-osasto on lähettänyt
kunnanhallituksille 7.12.2020 päivätyn muutospäätöksen VN/14481/2019
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 5 ja 6 on muutettu sekä
lain 36 §:ään lisätty uudet 9 ja 10 momentti. Lain muutokset ovat tulleet
voimaan 1.12.2020.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 5 momentin
muutos koskee kunnan peruspalveluiden valtionosuuden lisäystä, jota
korotetaan nykyisestä 32,80 eurosta 56,25 euroon asukasta kohden.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 6 momentin
muutos koskee kunnan peruspalveluiden valtionosuuden lisäystä
koronavirusepidemiasta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten johdosta.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 § 9 momentin
mukaan vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään
24,07 euroa 13-15 vuotiasta asukasta kohden oppilaille ja opiskelijoille
hankittavista kasvomaskeista aiheutuvien kustannusten johdosta.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetuin lain 36 § 10 momentin
mukaan vuonna 2020 kunnille maksetaan yhteensä 350 miljoonaa euroa
koronavirustartunnan toteamiseksi tehtyjen testien ja koronaviruksen
tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamien kustannusten johdosta.Kunnalle
maksettavan valtionosuuden lisäyksen laskemiskesi lisäyksen
kokonaismäärä jaetaan ensin erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä tarkoitetuille
sairaanhoitopiirin kuntayhtymille niiden alueella ennen 1 päivää
marraskuuta 2020tehtyjen koronavirustestien lukumäärien mukaisessa
suhteessa. Tämän jälkeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osuus
valtionosuuden lisäyksen kokonaismäärästä jaetaan sen jäsenkunnille
niiden asukasmäärien mukaisessa suhteessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen muutospäätöksen
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kirjanpito
Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 16
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Liitteet
Liite 8

Ptk tark.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden
muutokset vuodelle 2020

25

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 17
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Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 17
19/02.02.02/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Valtiovarainministeriö on päättänyt vuoden 2021 kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvauksista vuodelle 2021.
Päätöksen mukaan Ilomantsin kunnan peruspalvelujen valtionosuus on
19 726 428 € ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten
korvaus 3 108 764 €.
Kotikuntakorvaustulot ovat 69 706 € ja kotikuntakorvausmenot - 73 974 €
(netto – 4 268 €). Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden
määrä on -231 026. Verolykkäysten takaisinperintä -63 091 €. Nämä
yhteensä ovat 22 536 808 €.
Talousarvioon vuodelle 2021 on valtionosuuksiin varattu 22 465 255 €

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset valtionosuudet ja
veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetysten korvaukset vuodelle
2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kirjanpito
Liitteet
Liite 9

Ptk tark.

Päätös kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja
veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvauksesta vuonna
2021 (1)

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 18
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Kunnan kotikuntakorvauksen perusosapäätös vuodelle 2021
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 18
20/02.02.02/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Valtiovarainministeriö on päättänyt 30.12.2020 kuntien
kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021. Kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 38 §:n mukaan
kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esija perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 712- ja 13-15-vuotiaille.
Kotikuntakorvaus on porrasteinen oppilaan iän perusteella.
Kotikuntakorvaus saadaan kertomalla kotikuntakorvauksen perusosa 6vuotiaiden osalta kertoimella 0,61, 7-12-vuotiaiden osalta kertoimella 1,0 ja
13-15-vuotiaiden osalta kertoimella 1,60.
Valtiovarainministeriö on kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 38 §:n 6 momentin nojalla päättänyt, että vuoden 2021
kotikuntakorvauksen perusosa on 7 112,84 €.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitten mukaisen kotikuntakorvauksen
perusosapäätöksen vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kirjanpito
Liitteet
Liite 10

Ptk tark.

Päätös kuntien kotikuntakorvauksen
perusosasta vuodelle 2021

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 19

1

28

18.01.2021

Opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön valtionosuuspäätös ja
yksikköhintapäätökset
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 19
21/02.02.02/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.11.2020 vahvistanut opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n nojalla
vuoden 2021 lukiokoulutuksen opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi
19 899,14 €/opiskelija. Yksikköhinnassa on 54,7 % harkinnanvarainen
korotus.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.11.2020 vahvistanut vapaasta
sivistystyöstä annetun lain (632/1998) nojalla kansalaisopistojen
valtionosuuden perusteena käytettävän opetustunnin määräksi 3 472 ja
opetustuntien yksikköhinnaksi 84,77 € vuodelle 2021.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.11.2020 vahvistanut opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 33 §:n nojalla
liikuntatoiminnan yksikköhinnaksi 12 €/kunnan asukasta kohden ja lain 34
§:n nojalla nuorisotyön yksikköhinnaksi 15 €/kunnan alle 29-vuotiasta
asukasta kohden.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset opetus- ja kultturitoimen
rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain
mukaiset yksikköhintapäätökset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kirjanpito
Liitteet
Liite 11

Ptk tark.

Opetus- ja kulttuuritoimen ja vapaan
sivistystyön yksikköhintapäätökset
vuodelle 2021

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 20
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18.01.2021

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 20
Valmistelija

Asian on valmistellut toimistosihteeri.
Kunnanhallitukselle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Hallintojohtaja 8.1.2020 § 1

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja
§ 21

Kunnanhallitus

1

18.01.2021

§ 21
Tiedoksi esiteltävät asiakirjat
Kunnanhallitus 18.01.2021 § 21
Valmistelija

Asian on valmistellut toimistosihteeri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Joensuun alueellisen jätelautakunnan
17.12.2020 kokouksen pöytäkirja
Siun soten yhtymähallituksen 16.12.2020
kokouksen pöytäkirja
Siun soten yhtymähallituksen 16.12.2020
§ 221 Jäsenkuntien kustannusten
kohdentamisen periaatteet vuodelle 2021
Siun soten yhtymävaltuuston 10.12.2020
§ 54 Omistajaohjausneuvottelut syksy
2020
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
yhtymähallituksen 16.12.2020 pöytäkirja
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
maakuntahallituksen 21.12.2020
pöytäkirja
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimintaja taloussuunnitelma 2021-2022 sekä
tulostavoitteet ja talousarvio 2021
Valtiovarainministeriön päätös
VN/13684/2020

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ptk tark.
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Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

1

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 21

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Ptk tark.

31

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13,
§ 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittaalla tuomioistuimeen.

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 Ilomantsin 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 Ilomantsin kunnan kunnanhallitus.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
Käyntiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)ilomantsi.fi
Puhelinnumero: 040 104 3000
Kirjaamon on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Ptk tark.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja
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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 ao. toimielimen
pöytäkirjanpitäjältä.
Pöytäkirja on 18.1.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Ptk tark.

