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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 12
Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 13
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Kaisa Keränen ja Olli
Puhakka.
Pöytäkirja tarkastetaan 26.05.2021

Uusi päätösehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Ari Matveinen ja Olli
Puhakka.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ari Matveinen ja Olli
Puhakka.
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Yleisavustusten myöntäminen 2021
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 14
149/02.05.01.02/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.
Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt käyttösuunnitelmansa vuodeksi 2021
kokouksessaan 27.1.2021 § 3. Yleisavustuksina jaettavaksi on varattu
15 000 euroa.
Yleisavustukset julistettiin haettaviksi 30.4.2021 klo 15.00 mennessä.
Ilmoitus avustushausta julkaistiin Pogostan Sanomissa sekä kunnan
kotisivuilla.
Yleisavustuksia voivat hakea järjestöt, vapaat toimintaryhmät ja
yksityishenkilöt. Yleisavustusten myöntämisen perusperiaatteena on, että
kunta tukee matalan kynnyksen toimintaa, joka edistää kuntalaisten
hyvinvointia ja on avointa kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Tavoitteena
ovat myös harrastajien määrän kasvattaminen, harrastuslajien ohjaajien
määrän lisääminen sekä harrastamisen tason kohottaminen
paikkakunnalla.
Avustuksen tarvetta arvioitaessa lautakunta ottaa huomioon hakijan varat
ja velat, oman varainhankinnan, toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Avustusta ei voida myöntää enempää kuin hakijan talousarvioon on
ennakoitu. Avustus ei voi olla hakijan ainoa varainhankintamuoto eikä
järjestön talous saa perustua ainoastaan yleisavustuksen varaan.
Lautakunta arvioi myös hakijayhteisön jäsenistön aktiivisuuden ja
toiminnan kehittymisen sekä uudistumisen muiden jakoperusteiden lisäksi.
Jos hakija saa tukea kunnan muulta hallintokunnalta, hyvinvointilautakunta
ei avusta hakijaa.
Yksityishenkilölle ja toimintaryhmälle avustus maksetaan jälkikäteen
hyväksyttäviä tositteita vastaan. Järjestöille avustus maksetaan
lautakunnan päätöksen saatua lainvoiman.
Liike- ja ammattimainen toiminta ei kuulu hyvinvointilautakunnan
avustettavan toiminnan piiriin. Avustusta ei myönnetä julkaisuihin eikä
matkoihin. Harrastusvälineiden hankintaa tai kurssi- ja koulutuskuluja ei
tueta. Toimintaansa käynnistävä yhdistys voi saada ensimmäisenä
toimintavuonna käynnistysavustuksen. Jos hakijan kotipaikka ei ole
Ilomantsi, on hakijan perusteltava toimintansa paikallisvaikutus.
Yleisavustusten hakemuksia tuli määräaikaan eli 30.4.2021 klo 15.00
mennessä 19 kappaletta, joista kaikki oli järjestöjä. Hakemusten
yhteissumma oli 28 140 euroa.
Koronatilanteen jatkuminen kevään 2021 aikana on aiheuttanut myös
järjestötoiminnan supistuksia, ja tilaisuuksia, harrastekerhoja ja kilpailuja
on jouduttu perumaan. Osa järjestöistä on pystynyt mukauttamaan
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toimintaansa koronatilanteeseen sopivaksi esimerkiksi etäyhteyksien
avulla, siirtämällä toimintaa ulkotiloihin tai rajoittamalla osallistujamääriä.
Toiminnan vähenemisen sekä Ilomantsin kunnan tiukan taloustilanteen
takia esitetään, että osa avustussummasta jätetään jakamatta.
Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää jakaa yleisavustuksina vuonna 2021
yhteensä 13 250 euroa liitteen mukaisesti.

Uusi päätösehdotus

Keskustelun aikana todettiin, että Nukke- ja nalletalo on toimittanut
tilinpäätöstiedot.
Hyvinvointilautakunta päättää jakaa yleisavustuksina vuonna 2021
yhteensä 13 550,00 euroa liitteen mukaisesti.
Lakkautettujen kyläkoulujen latujen kunnossapidosta talvikautena 2020 –
2021 maksetaan erilliskorvauksena Iknonvaaran kylätoimikunnalle 603,97
€ ja Tokrajärven kylätoimikunnalle 837,00 €.

Päätös

Hyväksyttiin.
Juha-Matti Sallinen poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä. Peruste:
Ilomantsin Ampujat ry:n johtokunnan jäsen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Avustuksia hakeneet, 19 kpl
2. Liikuntasihteeri Eini Ikonen
3. Taloussuunnittelija Minna Kontturi/avustusten maksatus
Liitteet
Liite [1]
Yleisavustusliite 2021
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Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 15
147/12.00.01/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi ja
yhtenäisen perusopetuksen rehtori Kaisu Saari kaisu.saari@ilomantsi.fi
Opetushallitus antoi 22.12.2014 määräyksen 104/011/2014
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetussuunnitelman
perusteiden laatimista ohjaavat perusopetuslaki ja -asetus sekä tuntijakoa
ja tavoitteita määrättävä valtioneuvoston asetus.
Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman
laadinnasta. Ilomantsin kunta on ollut mukana laatimassa Joensuun
seudun seitsemän kunnan (Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi,
Outokumpu ja Polvijärvi) yhteistä perusopetuksen suunnitelmaa.
Opetussuunnitelmaa on valmisteltu useissa työryhmissä, joissa on ollut
edustus yhteistyöhön osallistuvista kunnista. Opetussuunnitelmatyötä on
koordinoinut kuntien yhdessä palkkaama koordinaattori. Joensuun seudun
opetussuunnitelma on luettavissa Pedanetista:
https://peda.net/opetussuunnitelma/ops2016.
Perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön porrastetusti
1.8.2016 alkaen.
Opetussuunnitelman aiemmat käsittelyt ovat liitteenä.
Opetushallitus on antanut perusopetuksen opetussuunnitelmaa koskevia
muutosmääräyksiä, jotka edellyttävät muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan. Kaikki muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan
astuvat voimaan 1.8.2021.
Opetushallitus on päättänyt Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden 2014 muuttamisesta (OPH-4397-2020). Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 alalukujen kohtien 13.4.6, 14.4.6 ja
15.4.10 loppuun lisätään vuosiluokittain 1–2, 3–6 ja 7–9 seuraavat
uskonnon oppimäärät: adventistinen uskonto, bahá’í-uskonto,
buddhalainen uskonto, helluntailiikkeen uskonto ja Krishna-uskonto.
Liitteen 30 mukainen teksti lisätään seudulliseen opetussuunnitelmaan
sellaisenaan.
Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen
opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut
ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus (OPH557-2021). Liitteen 31 mukainen teksti lisätään seudulliseen
opetussuunnitelmaan sellaisenaan.
Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 15 Vuosiluokat 7 9 alalukua
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15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7 9 ja liitteitä 1 3 Perusopetuksen
päättöarvioinnin kriteerit -liitteen 32 mukaisesti (OPH-5042-2020).
Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot sisällytetään
sellaisinaan seudulliseen opetussuunnitelmaan.
Uudet päättöarvioinnin kriteerit ovat vaatineet paikallisessa
opetussuunnitelmassa määriteltyjen vuosiluokkaistettujen oppimisen
tavoitteiden ja sisältöjen tarkentamista päättöarvioinnin kriteerien
oppimisen tavoitteiden mukaisiksi vuosiluokilla 7-9. Tarkennukset on tehty
seudun aineenopettajien kommenttien perusteella. Seudun
aineenopettajista kootut aineryhmät ovat tehneet esitetyt muutokset
seuraavien oppiaineiden vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin:
• Biologia (Liite 33)
• Englanti A-oppimäärä (Liite 34)
• Fysiikka (Liite 35)
• Kemia (Liite 36)
• Kuvataide (Liite 37)
• Käsityö (Liite 38)
• Liikunta (Liite 39)
• Maantieto (Liite 40)
• Matematiikka (Liite 41)
• Ruotsi (Liite 42)
• Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (Liite 43)
• Suomen kieli ja kirjallisuus (Liite 44)
• Uskonto ev. lut. ja ort. (Liite 45)
• Vieraat kielet A2- ja B2-oppimäärät (Liite 46)
Muutokset on merkitty keltaisella korostusvärillä lukuun ottamatta Suomi
toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää sekä vieraiden kielten A2- ja B2
-oppimäärää, joissa myös esitysmuotoa on muutettu niin, että yksityiskohtaisten muutosten esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista.
Perusopetuksen arviointiluvussa 6 annetaan paikallisesti päätettäväksi
erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat. Seudun
pedagoginen ryhmä on valmistellut periaatteet erityisen tutkinnon
järjestämiselle Joensuun seudulla. Paikallisen opetussuunnitelman lukuun
6.13.5. Erityinen tutkinto lisätään alla oleva teksti, joka korvaa aikaisemmin
voimassa olleen paikallisen tarkennuksen.
Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa erityisessä
tutkinnossa. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen
tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen
oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.
Tutkinto järjestetään oman kunnan alueella asuville, perusopetusikäisille
henkilöille. Tutkinto voidaan järjestää useina näyttöinä lukuvuoden aikana
tai yksittäisenä kokeena tai näyttönä lukuvuoden lopussa. Annettua
päättöarvosanaa voi korottaa vain erityisellä tutkinnolla tai sanallisesti
arvioitavalla syventävällä valinnaisaineella. Tutkinto voidaan järjestää
kaikissa seudun kouluissa.
Erityiseen tutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti. Ilmoittautumisen tekee
huoltaja. Jos oppilas on koulun kirjoilla, ilmoittautuminen tehdään kyseisen
koulun rehtorille. Kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen kohdalla
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ilmoittautuminen tehdään rehtorille siihen kouluun, josta opetuksen
järjestäjä on määrännyt tutkivan opettajan.
Jos perusopetusikäinen ulkopaikkakuntalainen haluaa osallistua erityiseen
tutkintoon, on tutkintoon osallistumista anottava. Anomus osoitetaan
toimialajohtajalle, joka päättää tutkinnon järjestämisestä tapauskohtaisesti.
Kirjallisessa ilmoittautumisessa erityiseen tutkintoon on oltava:
• Erityisen tutkinnon suorittajan tunnistetiedot
• Tieto siitä, suoritetaanko erityisessä tutkinnossa koko perusopetuksen
oppimäärä vai osa oppimäärästä
• Osittain suoritettavan oppimäärän osalta oppiaineet ja vuosiluokkakokonaisuudet eriteltynä.
Ilmoittautumisen jälkeen sovitaan erityisen tutkinnon suorittamisen tavoista
ja ajankohdista. Erityisen tutkinnon laatimisessa ja arvioinnissa voidaan
tehdä opettajien ja koulujen välistä yhteistyötä.
Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy edellä esitetyt perusopetuksen
opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset 1.8.2021 lähtien
noudatettaviksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Yhtenäisen perusopetuksen rehtori

Liitteet
Liite [2]
Liite [3]
Liite [4]
Liite [5]
Liite [6]
Liite [7]
Liite [8]
Liite [9]
Liite [10]
Liite [11]
Liite [12]
Liite [13]
Liite [14]
Liite [15]
Liite [16]
Liite [17]

Perusopetuksen OPSin aiempi käsittely
Opetushallituksen määräys 281-2020
OPH arviointiluku
Arviointikäytänteet 2020 Käyttäytymisen arviointi Joensuun
seudulla
Todistus 1. lk sanallinen arviointi
Todistus 2. lk sanallinen arviointi
Todistus 3. lk numeroarviointi
ILOMANTSI
Todistus 4. lk numeroarviointi
Todistus 5. lk numeroarviointi
Todistus 6. lk numeroarviointi
Todistus 7. lk numeroarviointi
Todistus 8. lk numeroarviointi
Todistus päättötodistus
Todistus toiminta-alueittain opiskelevat
Liite, käyttäytymisen arviointi 9. lk
numeerinen

Ilomantsin kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
§ 15
Liite [18]
Liite [19]
Liite [20]
Liite [21]
Liite [22]
Liite [23]
Liite [24]
Liite [25]
Liite [26]
Liite [27]
Liite [28]
Liite [29]
Liite [30]
Liite [31]
Liite [32]
Liite [33]
Liite [34]
Liite [35]
Liite [36]
Liite [37]
Liite [38]
Liite [39]
Liite [40]
Liite [41]
Liite [42]
Liite [43]
Liite [44]
Liite [45]
Liite [46]
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Liite, käyttäytymisen arviointi sanallinen
Liite, täydentävä sanallinen arviointi
Erotodistus 1. lk sanallinen arviointi
Erotodistus 2. lk sanallinen arviointi
Erotodistus 3. lk numeroarviointi
ILOMANTSI
Erotodistus 4. lk numeroarviointi
Erotodistus 5. lk numeroarviointi
Erotodistus 6. lk numeroarviointi
Erotodistus 7. lk numeroarviointi
Erotodistus 8. lk numeroarviointi
Erotodistus 9. lk numeroarviointi
Erotodistus toiminta-alueittain
opiskelevat
Uskonnon oppimäärät
Ohjaus
Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
Biologia
Englanti (A1)
Fysiikka
Kemia
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Maantieto
Matematiikka
Ruotsi
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Suomen kieli ja kirjallisuus
Uskonto ev.lut ja ort.
Vieraat kielet A2- ja B2-oppimäärät
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Ilomantsin lukion opetussuunnitelma 2021
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 16
148/12.00.01/2021
Valmistelija

Sivistysjohtaja-lukion rehtori
Valtioneuvosto on päättänyt 4.10.2018 asetuksessaan 810/2018
lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja
tuntijaosta.
Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 asetuksen 810/2018 mukaisista
opetussuunnitelmien perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten
ja niiden mukaan laadittujen opetussuunnitelmien käyttöönotosta.
Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee lukiolain 12 §:n mukaisesti laatia ja
hyväksyä lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen paikallinen
opetussuunnitelma. Ilomantsin kunnan hallintosäännön 22.5.2017 22 §
mukaan opetussuunnitelman hyväksyminen kuuluu hyvinvointilautakunnan
toimivaltaan.
Paikallisen opetussuunnitelman laadinta käynnistyi Ilomantsin lukiossa
lukuvuoden 2020 alkupuolella. Se on laadittu yhteistyössä lukion
henkilöstön, opiskelijoiden, opiskelijoiden huoltajien sekä säännösten
edellyttämiltä osin lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon
kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.
Paikallinen opetussuunnitelma sisältää Ilomantsin lukion tuntijaon.
Tuntijakoesitys sisältää opetussuunnitelman perusteiden mukaiset
oppiaineiden pakolliset valtakunnalliset opinnot, valtakunnalliset valinnaiset
opinnot ja esityksen koulukohtaisiksi opinnoiksi.
Opetussuunnitelmassa päätetään lukion opetus- ja kasvatustyöstä. Lisäksi
laaditaan lukuvuosittain vuosisuunnitelma opetuksen käytännön
järjestämisestä tarkentamaan opetussuunnitelmaa.
Opetussuunnitelman liitteinä tulevat hyväksyttäväksi opetussuunnitelman
perusteissa määrätyt
- ohjaussuunnitelma,
- oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, joka sisältää
suunnitelman opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta
ja häirinnältä
- tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä
- suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä
menettelytavoista.
Opetussuunnitelmatyössä sähköisenä alustana on käytössä
opetushallituksen ePerusteet-palvelu.
Opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittu paikallinen
opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla
1.8.2021 lukien. Käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.
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Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Ilomantsin lukion
opetussuunnitelman ja sen liitteet 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet
Liite [47]
Liite [48]
Liite [49]
Liite [50]
Liite [51]

Ilomantsin lukion opetussuunnitelma
1.8.2021
Ilomantsin ohjaussuunnitelma Liite
LOPS2021
Ilomantsin lukion
opiskelijahuoltosuunnitelma LOPS2021
Kurinpito ja menettely Ilomantsin
lukiossa LOPS2021
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 2021
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Varhaiskasvatuksen maksuperusteiden vahvistaminen 1.8.2021 alkaen
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 17
152/12.07.00.04/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.
varhaiskasvatuksen esimies Iiris Kyykallio, iiris.kyykallio@edu.ilomantsi.fi
Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016)
muuttamisesta 5 §:n 2 ja 3 momentin sekä 8 §:n osalta on hyväksytty
17.12.2020. Eduskunnan päätöksen mukaisesti asiakasmaksulain
(1052/2020) muutokset tulevat voimaan 1.8.2021.
Uudistuksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja lisätä varhaiskasvatuksen osallistumisastetta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen
perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Perheen nuorimman lapsen
kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on
1.8.2021 alkaen edelleen 288 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavan lapsen
kuukausimaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 40 %
nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä
maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä
maksu on edelleen 27 euroa.
Uudet tulorajat ovat seuraavat:
Perheen koko, henkilöä
2
3
4
5
6

Tuloraja, euroa kuukaudessa
2798
3610
4099
4588
5075

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen
perusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla kustakin seuraavasta perheen
alaikäisestä lapsesta.
Varhaiskasvatuksen maksuista ja tulorajoista sekä päivähoidon
varaamisen ja liukuman käytön ehdoista on tehty vanhemmille jaettava
kooste. Koosteessa mainitut, Ilomantsin kunnassa päätettävät
palvelutarpeen liukuman käytön ehdot ja kesäkauden laskutuksen
periaatteet säilyvät ennallaan. 1.8.2020 voimaan tulleella
varhaiskasvatuslain muutoksella on palautettu yhtäläinen oikeus
kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, ja siksi subjektiivisen varhaiskasvatuksen tuntimäärät ja laskutusprosentit poistetaan tarpeettomina.
Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen
asiakasmaksut edellä kuvatuin perustein 1.8.2021 alkaen.
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Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. varhaiskasvatuksen esimies Iiris Kyykallio
2. toimistosihteeri Liisa Ikonen

Liitteet
Liite [52]

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
01082021 alkaen
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Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet 1.8.2021 alkaen
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 18
121/08.01.01.00/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi
osastosihteeri sivistys-, talous- ja hallinto-osastot Eija Laitila,
eija.laitila@ilomantsi.fi.
Ilomantsin kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunnan yhtenä
tehtävänä ovat kuljetuspalvelut. Yksi osa kuljetuspalveluista on
varhaiskasvatus- ja koulukuljetukset. Hyvinvointilautakunta antaa ohjeet
kuljetusten järjestämiseen.
Perusopetuslain 32 §:n mukaan esi-, perus- ja lisäopetusta saavalle
oppilaalle on järjestettävä kuljetus, mikäli koulumatka ylittää 5 km tai
oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muutoin
muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.
Lakivelvoitteen lisäksi kunta voi halutessaan myöntää maksuttomia
kuljetuksia harkintansa mukaan.
Lukion opiskelijoille kunnalla ei ole lakisääteistä kuljetusten
järjestämisvelvoitetta.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää antaa Ilomantsin varhaiskasvatuksen,
Ilomantsin lukion ja Ilomantsin perusopetuksen kuljetuksiin seuraavat
ohjeet alkaen 1.8.2021:
1. Oppilaiden kuljetuksissa käytetään pääasiassa linja-autoa. Muita kunnan
ostamia ostoliikenteen palveluja käytetään silloin, kun alueella ei ole linjaautoreittejä ja/tai siihen on jokin erityinen syy, esimerkiksi oppilaan
lääkärin- tai psykologinlausunto.
2.1. Jatkokyydit linja-autolta järjestetään perusopetuksen oppilaille
seuraavasti:
- linja-autossa kuljettu matka enintään 20 km; jatkokyyti järjestetään mikäli
matka linja-autolta kotiin on pitempi kuin 3,5 km
- linja-autossa kuljettu matka on pitempi kuin 20 km; jatkokyyti järjestetään
mikäli matka linja-autolta kotiin on yli 2 km.
2.2. Pistokyydit taksilla tai jatkokyydit linja-autolta järjestetään lukion
opiskelijoille seuraavasti:
- taksissa/linja-autossa kuljettu matka enintään 20 km; pistokyyti/jatkokyyti
järjestetään mikäli pistokyydityksen pituus tai matka linja-autolta kotiin on
pitempi kun 4 km
- taksissa/linja-autossa kuljettu matka on pitempi kuin 20 km;
pistokyyti/jatkokyyti järjestetään mikäli pistokyydityksen pituus tai matka
linja-autolta kotiin on yli 3 km.
3. Perusopetuksen oppilaiden maksuttomat koulukuljetukset haetaan
Wilma-sovelluksessa sähköisellä hakemuksella. Kuljetustarpeen syy on
perusteltava. Maksuttomat koulukuljetukset myönnetään seuraavin
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perustein:
Koulumatkan pituus on seuraava:
0 - 1 luokan oppilaat koulumatkan pituus on yli 2,5 km
2 - 4 luokan oppilaat koulumatkan pituus on yli 3,5 km
5 - 6 luokan oppilaat koulumatkan pituus on yli 4,0 km.
Koulumatkan vaikeus ja rasittavuus:
Hakemukseen on liitettävä lääkärin-, psykologin tai muun asiantuntijan
lausunto. Lausunnosta tulee ilmetä kuljetustarpeen syy, perustelut ja mille
ajalle kuljetusta suositellaan.
Koulumatkan vaarallisuus:
Koulukuljetuksen myöntäjä arvioi koulumatkan vaarallisuutta KOULULIITUohjelmistolla. Ohjelmisto arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien
perusteella riskiluvun kuvaamaan tien vaarallisuutta.
Oppilas tarvitsee kuljetuksen terveydellisistä syistä:
Hakemukseen on liitettävä oppilaan lääkärin- tai psykologin lausunto.
Lausunnosta tulee ilmetä kuljetustarpeen syy, perustelut ja mille ajalle
kuljetusta suositellaan. Jos lääkäri ei ota kantaa koulukuljetusasiaan,
hyödynnetään terveydentilasta saatuja tietoja paikallisesti
(rehtori/opettaja). Tietojen perusteella arvioidaan kuljetuksen tarve.
Petovaara:
Hakemukseen on liitettävä Suomen riistakeskuksen,
riistanhoitoyhdistyksen tai petohavaintoja ja petokantaa laskevien tahojen
lausunto/lausunnot.
Muu syy:
Yksinään kuljettava sivutaival, jolloin otetaan huomioon sivutaipaleen
pituus, lapsen ikä sekä kehitystaso. Päätöstä tehtäessä huomioidaan myös
oppilaan rehtorin/opettajan näkökulma kuljetuksen tarpeellisuudesta.
4. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi tai
esioppilaalle on myönnetty maksuton alle 5 kilometrin kyyditys, oppilaalla
on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tai esiopetuksesta kotiin tai
varhaiskasvatukseen. Muilla kuin esiopetusta saavilla oppilailla ei ole
oikeutta varhaiskasvatuskyydityksiin.
5. Koulukuljetus järjestetään lähikouluun, joka Ilomantsissa on Pogostan
koulu. Mikäli perusopetuksen oppilas hakeutuu toisen kunnan alueella
olevaan kouluun, kuljetusta ei järjestä eikä korvata. Kuljetuksia ei järjestetä
vaikka oppilaalla olisi lausunto/suositus oppilaan sijoittamisesta muuhun
kuin lähikouluun.
6. Mikäli ilomantsilainen oppilas on oikeutettu perusopetuslain 32 §:n
mukaiseen maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaalle on myönnetty
maksuton alle 5 kilometrin koulukuljetus, kuljetus järjestetään vain siitä
osoitteesta, joka on oppilaan väestörekisteriin merkitty vakituinen
asuinpaikka.
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7. Mikäli vieraskuntalainen lastensuojelulain perusteella Ilomantsiin
sijoitettu oppilas on oikeutettu perusopetuslain 32 §:n mukaiseen
maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaalle on myönnetty maksuton
alle 5 kilometrin koulukuljetus, kuljetus järjestetään vain siitä osoitteesta,
joka on oppilaan sijoituspaikan osoite. Muille vieraskuntalaisille
peruskoulua Ilomantsissa käyville ei kyyditystä järjestetä eikä korvata.
8.1. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka on 5 - 10 km,
kunta järjestää ja maksaa koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta.
8.2. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joita koskee oppivelvollisuuslaki
1214/2020 ja joiden koulumatka on 5 - 7 km, kunta järjestää ja maksaa
koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta.
9.1. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka on vähintään 10
km, kunta järjestää ja maksaa koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta, jos
opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen.
9.2. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, joita koskee oppivelvollisuuslaki
1214/2020 ja joiden koulumatka on vähintään 7 km, kunta järjestää ja
maksaa koulukuljetuksen yhdestä osoitteesta, jos opiskelijalla on oikeus
Kelan koulumatkatukeen.
10. Ilomantsilaisille lukio-opiskelijoille, jotka asuvat viikot oppilaitoksen
oppilasasuntolassa tai käyttävät muutoin kyyditystä vain
maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin, kunta järjestää ja maksaa yli 7
km koulukuljetuksen maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin. Kuljetus
järjestetään myös arkipyhäviikoilla samalla tavoin.
11.1. Ulkopaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka on
vähintään 10 km kunta järjestää ja maksaa koulukyydityksen yhdestä
osoitteesta, jos opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen ja mikäli
suuntaan on olemassa olevaa joukkoliikennettä tai Ilomantsin kunnan
kilpailuttamaa ostoliikennettä. Joukkoliikenteessä Ilomantsin kunta maksaa
enintään 50 km yhdensuuntaisen matkalipun hinnan tai matkalipun hinnan
ja saattoavustuksen huoltajalle väliltä koti - linja-auto - koti. Korvaus
maksetaan tällöin enintään 50 km yhdensuuntaiselta matkalta mukaan
lukien linja-automatka sekä huoltajan kuljettama matka. Ostoliikenteessä
Ilomantsin kunta järjestää kyydityksen enintään 50 km:n matkalle
Ilomantsin lukiosta.
11.2. Ulkopaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joita koskee
oppivelvollisuuslaki 1214/2020 ja joiden koulumatka on vähintään 7 km
kunta järjestää ja maksaa koulukyydityksen yhdestä osoitteesta, jos
opiskelijalla on oikeus Kelan koulumatkatukeen ja mikäli suuntaan on
olemassa olevaa joukkoliikennettä tai Ilomantsin kunnan kilpailuttamaa
ostoliikennettä. Joukkoliikenteessä Ilomantsin kunta maksaa enintään 50
km yhdensuuntaisen matkalipun hinnan tai matkalipun hinnan ja
saattoavustuksen huoltajalle väliltä koti - linja-auto - koti. Korvaus
maksetaan tällöin enintään 50 km yhdensuuntaiselta matkalta mukaan
lukien linja-automatka sekä huoltajan kuljettama matka. Ostoliikenteessä
Ilomantsin kunta järjestää kyydityksen enintään 50 km:n matkalle
Ilomantsin lukiosta.
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12. Ulkopaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, jotka asuvat viikot
oppilaitoksen oppilasasuntolassa tai käyttävät muutoin kyyditystä vain
maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin, kunta järjestää ja maksaa yli 7
km koulukuljetuksen maanantaiaamuisin ja perjantai-iltapäivisin, mikäli
suuntaan on olemassa olevaa joukkoliikennettä tai Ilomantsin kunnan
kilpailuttamaa ostoliikennettä. Joukkoliikenteessä Ilomantsin kunta maksaa
enintään 50 km yhdensuuntaisen matkalipun hinnan tai matkalipun hinnan
ja saattoavustuksen huoltajalle väliltä koti - linja-auto - koti. Korvaus
maksetaan tällöin enintään 50 km yhdensuuntaiselta matkalta mukaan
lukien linja-automatka sekä huoltajan kuljettama matka. Ostoliikenteessä
Ilomantsin kunta järjestää kyydityksen enintään 50 km:n matkalle
Ilomantsin lukiosta.
13. Niin sanottuja välikyytejä järjestetään mahdollisimman vähän.
Välikyytien tarpeellisuus on aina perusteltava.
14. Rehtoreiden on suunniteltava oppilaiden koululaiskuljetukset siten, että
odotustunteja tulee mahdollisimman vähän. Mahdolliset odotustunnit on
perusteltava.
15. Harkinnanvaraisia pimeän ajan koululaiskuljetuksia myönnetään ajalle
1.11. - 28.2.
16. Koulujen tulee ottaa huomioon toiminnoissaan kunnan määrittämät
liikenneturvallisuustyön painopisteet.
Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Pogostan koulu
2. Ilomantsin lukio
3. Osastosihteeri Eija Laitila
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Kansalaisopiston opetusohjelman yleisohjeet lukuvuodeksi 2021 - 2022
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 19
150/12.08.00/2021
Valmistelija

kansalaisopiston rehtori Saara Immonen, saara.immonen@ilomantsi.fi.
Kansalaisopiston opetusohjelman yleisohjeet laaditaan ja hyväksytään
vuosittain seuraavaksi työvuodeksi. Yleisohjeissa määritellään muun
muassa opinto-oikeus, ryhmien minimikoot, opintomaksut, työttömien
tukeminen opintosetelillä, opiston toiminta-aika ja toteutettavaksi
suunnitellut tuntimäärät. Lukuvuodeksi 2021 – 2022 varaudutaan opiston
toimintaan myös mahdollisissa poikkeusoloissa.

Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Ilomantsin kansalaisopiston
opetusohjelman yleisohjeet työvuodeksi 2021 - 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. kansalaisopiston rehtori Saara Immonen

Liitteet
Liite [53]
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Lausuntopyyntö Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen
palvelutasosta 2021-2025
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 20
129/08.01.00.01/2021
Valmistelija

osastosihteeri sivistys-, talous- ja hallinto-osasto, eija.laitila@ilomantsi.fi.
Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti syyskuussa 2020 toimivalta-aluettaan
koskevan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden määrittelyn vuosille
2021 – 2025.
Palvelutasotavoitteita työstettiin vuorovaikutteisesti hankkeen työryhmän
sekä kolmen maakunnan kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistaminen
työryhmän ja kuntien välillä tapahtui seuraavasti:
-

Kuntien joukkoliikenneyhteyshenkilöille suunnattu sähköinen kysely.
Maakuntakohtaiset työpajat (kuntien joukkoliikenteen edustajat
mukana).
Kuntainfot maakunnittain/seutukunnittain
Kommenttipyynnöt kunnilta luonnosvaiheessa olevasta selvityksestä.

Vuorovaikutteisesti haettiin kunnilta näkemystä joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteisiin vaikuttavista asioista, nykyisen joukkoliikenteen
tilasta sekä kehittämisehdotuksista vuosien 2021 – 2025
palvelutasotavoitteiden määrittelylle.
Palvelutasotavoitteiden taustatietoina on hyödynnetty mm. väestöä,
työssäkäyntiä ja opiskelua koskevia tilasto- ja paikkatietoaineistoa, Valluliikennelupajärjestelmästä saatuja sopimus- ja laskentatietoja.
Edellisen kerran palvelutasotavoitteet määriteltiin vuosille 2018 – 2020.
Palvelutasomäärittelyn avulla muodostetaan kokonaisnäkemys siitä, kuinka
paljon ja minkä tasoista joukkoliikennettä ELY-keskuksen hallinnoimille
yhteysväleille on tarkoituksenmukaista järjestää.
Palvelutasotavoitteiden määrittely on laadittu ELY-keskuksen ja kuntien
taloudelliset resurssit huomioiden. Lähtökohtana palvelutasotavoitteiden
määrittelyyn on nykyisen kaltainen rahoitustaso ja se, että kunnat
osallistuvat jatkossakin ELY-keskuksen hankkiman liikenteen
järjestämiskustannuksiin. Palvelutasotavoitteet muodostavat tavoitetason.
Tavoitteet eivät muodosta subjektiivista oikeutta, eivätkä sido toimivaltaista
viranomaista tarjoamaan alueensa joukkoliikenteen palveluja
palvelutasomäärittelyjen mukaisesti.
Ilomantsi – Joensuu välisen joukkoliikenteen palvelutasoehdotukseksi
Pohjois-Savon ELY-keskus ehdottaa palveutasoluokkaa VI (Talvi: arkisin 3
– 5 vuoroa/suunta/vrk (koulu-, opiskelu-, työmatka- ja/tai asiointiyhteys ja
kesä: 1 – 2 vuoroa/suunta/vrk , lauantai- ja sunnuntaivuoroja 0-2
vuoroa/suunta/vrk). Palvelutasoehdotus on samaa luokkaa, kuin mikä
yhteysvälillä on tällä hetkellä voimassa.
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Pohjois-Savon ELY-keskus pyyttää lausuntoa liitteenä olevasta
raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen
palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025.
Lausunto on pyydetty toimittaman 14.5.2021 mennessä. Lausunnon
antamaiselle on pyydetty ja saatu jatkoaikaa 28.5.2021 saakka.
Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Pohjois-Savon ELY-keskuksen
ehdotuksen palvelutasosta Ilomantsi - Joensuu väliseen
joukkoliikenteeseen ajalle 2021-2025. Yhteysväli tulee kuulumaan
palvelutasoluokkaan VI.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
2. osastosihteeri sivistys-, talous- ja hallinto-osastot

Liitteet
Liite [54]
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 21
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat
viranhaltijapäätökset:
Sivistysjohtaja - lukion rehtori 29.3.2021 § 6, 6.4.2021 § 7, 9.4.2021 § 8,
21.4.2021 § 9 ja 28.4.2021 § 10.

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.
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§ 22
Tiedoksi esiteltävät asiakirjat
Hyvinvointilautakunta 26.05.2021 § 22
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AVI:n päätös ISAVI/8917/2020
ilomantsilaisten 7-18 vuotiaiden nuorten
kerho- ja loma-ajantoiminnot
AVI:n päätös ISAVI/3411/2021
Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman
toteuttaminen 2021
OKM /33/520/2021 Päätös
erityisavustuksen myöntämisestä
OHJUS-hankkeeseen
Suomen Elokuvasäätiön päätös
elokuvateattereiden alueellisen
toimintatuen myöntämisestä
Talousarviototeuma 1.1. – 30.4.2021
Varhaiskasvatuksen asiakaspalaute

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa
saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 21

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla 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 hyvinvointilautakunta.
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.

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.
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

