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Kunnanhallitus
Aika

07.06.2021 klo 13:20 - 13:53

Paikka

Koli

Käsitellyt asiat
§
§ 78

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 79

Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan
tarkastustapa
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§ 80

Valtuuston päätösten täytäntöönpano
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§ 81

Erityisopettajan viran perustaminen
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§ 82

Täyttölupa/oppisopimuskoulutus koulunkäynninohjaaja
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§ 83

Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien sijaisten määrääminen
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§ 84

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024
laatimisaikataulu ja pienhankintaraja
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§ 85

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat
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§ 86

Tiedoksi esiteltävät asiakirjat
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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Tykkyläinen Tapio
Sorjonen Liisa
Haaranen Arto
Hassinen Heidi
Hiltunen Antti
Pesonen Tanja
Puhakka Olli
Purmonen Mika
Puruskainen-Saarelainen
Anna
Turunen Tuula

Poissa

Klo
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53
13:20 13:53

Ahokas Marjut

13:20 13:53

Hoskonen Hannu

13:20 - 13:53

Ikonen Kyösti

13:20 - 13:53

Kattainen Jari

13:20 - 13:53

Tehtävä
puheenjohtaja

Lisätiedot

1.
Pöytäkirjanpitäjä §
varapuheenjohtaja 83
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanvaltuuston
I
varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja

kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
kunnanvaltuuston
II
varapuheenjohtaja
hallintojohtaja

Allekirjoitukset
Tapio Tykkyläinen
puheenjohtaja

Marjut Ahokas
pöytäkirjanpitäjä

Liisa Sorjonen
pöytäkirjanpitäjä § 83 kohdalla

Käsitellyt asiat
78 - 86
Pöytäkirjan tarkastus

Ilomantsissa 8.6.2021
Arto Haaranen
pöytäkirjantarkastaja

Ptk tark.

Tanja Pesonen
pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla. 08.06.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 78
Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 79
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Arto Haaranen ja Tanja
Pesonen.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2021.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Haaranen ja Tanja
Pesonen.
Pöytäkirjanpitäjänä kokouksessa toimii esittelijä.
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Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 80
98/00.02.01/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Kunnanhallitukselle esitetään kunnanvaltuuston kokouksen 24.5.2021
pöytäkirjan §:t 13 – 23.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että
1. valtuuston 24.5.2021 pidetyn kokouksen §:t 13 - 23 on tehty
virheettömässä järjestyksessä, eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa
ulommaksi tai ole muutoin lain vastaisia,
2. päätöksen §:t 13 - 23 pannaan täytäntöön heti.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Erityisopettajan viran perustaminen
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 81
167/01.01.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Hallintosäännön mukaan muiden kuin toimialajohtajien virkojen
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kunnanhallitus.
Kunnan kouluverkko on muutettu tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita
vastaavaksi. Opetustoimen virkarakenteessa on tehty muutoksia, mutta
sitä on muokattava edelleen opetuksen tuleviin tarpeisiin.
Kunnan palveluksessa oleva luokanopettaja on opiskellut erityisopettajaksi
ja siirtynyt erityisopettajan tehtäviin. Tarkoituksenmukaista on perustaa
opetustoimeen erityisopettajan virka ja siirtää luokanopettajan viranhaltija
kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 24 §:n mukaisesti perustettuun
erityisopettajan virkaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää perustaa erityisopettajan viran 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. sivistysjohtaja-lukion rehtori
2. yhtenäisen perusopetuksen rehtori
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Täyttölupa/oppisopimuskoulutus koulunkäynninohjaaja
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 82
165/01.01.01.00/2021
Valmistelija

Asian on valmistellut yhtenäisen perusopetuksen rehtori Kaisu Saari,
kaisu.saari@lomantsi.fi
Koulunkäynninohjaajien tarve yhtenäisessä perusopetuksessa on noin 19
ohjaajaa. Vakituisia ohjaajia on 16. Henkilökohtaista
koulunkäynninohjaajan tukea tarvitsevia oppilaita on tällä hetkellä
seitsemän.
Koulunkäynninohjaajan tehtäväkuvaan kuuluu auttaa oppimisvaikeuksista
kärsiviä sekä kehitys-, liikunta- ja aistivammaisia sekä autistisesti
käyttäytyviä oppilaita oppimistapahtumassa sekä muussa toiminnassa,
esimerkiksi pukeutumisessa ja ruokailussa. Koulunkäynninohjaajat
osallistuvat oppilaan opetustilanteiden valmisteluun ja opetusmateriaalin
valmistamiseen, ja heidän työhönsä voi kuulua oppilaan hoitotoimia tai
kuntouttamista fysio- tai puheterapeutin ohjeiden mukaan.
Koulunkäynninohjaajan on osattava järjestää ympäristö liikunnalle
esteettömäksi sekä käyttää tarvittavia apuvälineitä ja korvaavia
viestintämenetelmiä, kuten viittomakieltä ja kuvia. Tehtäviin kuuluu myös
kyydityksistä huolehtiminen ja niiden valvominen.
Pogostan koulun koulunkäynninohjaajat toimivat koulupäivän lisäksi
ohjaajina aamu- ja iltapäivätoiminnassa, joka toimii Pogostan alakoululla
arkisin klo 6.45 – 17.00. Osa lapsista tarvitsee henkilökohtaisen
koulunkäynninohjaajan tukea myös toiminnan aikana.
Koulunkäynninohjaajien työvuorosuunnittelussa on huomioitava riittävä tuki
oppilaille koulupäivän aikana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa.
Oppilaiden laadukkaan opetuksen järjestämiseksi ja erityistä tai tehostettua
tukea tarvitsevien oppilaiden säännöllisen tuen turvaamiseksi Pogostan
koululla on tarve koulunkäynninohjaajalle, jolla on pätevyys toimia
koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ohjaajana.
Oppisopimuskoulutus antaa mahdollisuuden kouluttaa
koulunkäynninohjaajan Pogostan koulun tarpeisiin.
Oppisopimuskoulutuksen kesto on noin kaksi vuotta, joten
oppisopimuspaikan täyttämiseen tarvitaan kunnanhallituksen täyttölupa.
Sivistystoimi hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa työsopimussuhteisen
koulunkäynninohjaajan paikan täyttämiseen oppisopimuskoulutuksena
ajalle 1.8.2021 – 31.7.2023. Kuluvan vuoden osalta palkkamääräraha
katetaan sivistystoimen budjetista ilman talousarviomuutosta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan työsopimusuhteisen
koulunkäynninohjaajan paikan täyttämiseen oppisopimuksena ajalle
1.8.2021 – 31.7.2023.
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Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
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Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien sijaisten määrääminen
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 83
173/01.00.02/2021
Kunnanjohtajan ja toimialajohtajien sijaisten määräämisestä säädetään
kulloinkin voimassa olevassa hallintosäännössä.
Kunnanhallitus määrää kunnanjohtajan sijaisen, joka hoitaa
kunnanjohtajan tehtäviä kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen.
Määräys on tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin. Kunnanhallitus
määrää myös toimialajohtajien sijaiset lyhytaikaisiin sijaisuuksiin.
Tavoitteena on palvelujen joustava järjestäminen viranhaltijoiden
poissaolojen aikana. Tällä perusteella toimialajohtajien lyhytaikaiset
sijaisuudet on tarkoituksenmukaista järjestää osastojen omien esimiesten
hoitamina.
Esittelijä

Asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan esittelyn pohjalta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että
1. kunnanjohtajan sijaisena toimii tekninen johtaja
2. hallintojohtajan sijaisena toimii kunnanjohtaja
3. sivistysjohtaja – lukion rehtorin sijaisena toimii yhtenäisen perusopetuksen
rehtori
4. teknisen johtajan sijaisena toimii toimitilaesimies.

Päätös

Hyväksyttiin.
Kunnanjohtaja Marjut Ahokas poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Peruste: Intressijäävi. Pöytäkirjanpitäjänä pykälän osalta toimi Liisa
Sorjonen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. toimialajohtajat
2. toimintayksiköiden esimiehet
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Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laatimisaikataulu ja pienhankintaraja
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 84
171/02.02.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Kunnanhallitus vastaa kuntalain 7 luvun 39 §:n mukaan kunnan hallinnosta
ja taloudenhoidosta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion
valmistelusta.
Voimassa olevan hallintosäännön 51 §:n ja 1.8.2021 voimaan astuvan
hallintosäännön 52 §:n mukaan kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan
pohjaksi pienhankintarajan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus
1. hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023 - 2024
taloussuunnitelman laatimisaikataulun seuraavasti:
20.9. Kunnanhallitus: talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet
hallintokunnille
21.9.-31.10. Hallintokuntien talousarviovalmistelut
1.-5.11. Hallintokuntien talousarvioesitykset kunnanhallitukselle
1.11. Kunnanhallitus: veroprosentit, esitys valtuustolle
8.11. Valtuustoseminaari: talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma
2023 - 2024
8.11. Kunnanvaltuusto: veroprosenttien hyväksyminen
9.-15.11. Talousarvion valmistelu johtoryhmässä valtuustoseminaarin
pohjalta
22.11. Kunnanhallitus: talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024
esitys kunnanvaltuustolle
29.11. Kunnanvaltuusto: talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 20232024 hyväksyminen
13.12. Kunnanvaltuusto: varapäivä

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 85
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija
Kunnanhallitukselle on toimitettu tiedoksi seuraavat lautakuntien ja
viranhaltijoiden päätökset:
Kuntaympäristölautakunta 25.5.2021 §:t 14 - 21
Hyvinvointilautakunta 26.5.2021 §:t 12 - 22
Hallintojohtaja 25.5.2021 § 9

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.
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§ 86
Tiedoksi esiteltävät asiakirjat
Kunnanhallitus 07.06.2021 § 86
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aluehallintovirasto:
Työsuojelutarkastuksen
tarkastuskertomus
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös
21/0214/2 kunnallisvalituksesta PohjoisKarjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän yhtymävaltuuston
päätöksestä 19.3.2019 § 7
Kiteen kaupunginvaltuuston kokouksen
3.5.2021 § 20
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen
24.5. kokouksen pöytäkirja
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston
7.6.2021 kokouksen esityslista
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan 19.5.2021
kokouksen pöytäkirja
Siun soten yhtymähallituksen 27.5.2021
kokouksen pöytäkirja
Vaasan hallinto-oikeuden päätöskuulutus
ympäristölupa-asiassa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 81, § 82, § 83, § 84, § 85

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 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.
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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.

