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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 135
Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 136
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Ville Puhakka ja Tapio
Tykkyläinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 20.09.2021

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ville Puhakka ja Tapio
Tykkyläinen.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 137

13

5

20.09.2021

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2020 käsittely
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 137
261/00.03.01/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 121 §:ssä.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan
keskeisinä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.5.2021 § 17 käsitellyt
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunta velvoittaa saattamaan arviointikertomuksen tiedoksi
kunnanhallitukselle ja lautakunnille sekä pyytää niitä ryhtymään
toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta.
Toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle 30.9.2021 mennessä.
Kuntaympäristölautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen
kokouksessaan 31.8.2021 § 41 ja arviointikertomus on ollut
hyvinvointilautakunnan käsiteltävänä lautakunnan 8.9.2021 kokouksen
§:ssä 26. Molemmat kunnan substanssilautakunnat ovat kiinnittäneet
huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin ja päättäneet
toimenpiteistään huomioiden johdosta.
Kokonaistarkastelussaan tarkastuslautakunta toteaa kunnanhallituksen
29.3.2021 hyväksymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kertovan
asianmukaisesti painopistealueiden ja kehittämiskohteiden sekä
tavoitteiden toteutumisen. Lautakunta on huomioinut kertomuksessaan
myös vuoden 2020 aikana olennaisesti muuttuneen kunnan
taloustilanteen, jossa talousarvioon kirjattu 0,5 M€:n alijäämä kasvoi 1,9
M€:n ylijäämäksi henkilöstökulujen säästön ja valtion koronatukien
ansioista. Kunnan oman toiminnan merkittävimmät säästöt muodostuivat
kouluverkkomuutoksesta.
Tarkastuslautakunta toteaa kunnan konserniohjeen olevan
ajanmukainen, mutta toivoo kunnan konserniyhtiöistä saatavan
tiedonsaannin tehostamista.
Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen
järjestelmällisen dokumentoinnin ja selonteon lautakunta toteaa olevan
riittävässä kunnossa.
Kunnanhallituksen osalta tarkastuslautakunta on huomioinut muun
muassa kouluverkkomuutoksesta koituneet merkittävät kustannussäästöt,
kyläkoulujen myyntiin valmistelun, elinvoimaohjelman uudistamisen sekä
valtuutettujen määrän pienentämisen valmistelun. Lautakunta nosti esille
myös ympäristöasiat, joissa se näki resurssivajetta.
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Vaikuttamistoimielinten osalta tarkastuslautakunta esitti
arviointikertomuksessaan toivomuksen toimielinten päätöksenteosta ja
toiminnasta tiedottamisesta esimerkiksi kunnan kotisivuilla.
Tarkastuslautakunta näki jaostojen ja työryhmien olevan hyviä apuelimiä
päätöksentekoprosessissa, mutta pohti, onko samojen henkilöiden
edustus edellä mainituissa ongelmallista. Elinvoimajaoston toiminta sai
kiitosta lautakunnalta yrittäjien korona-avustusten hoitamisessa.
Lautakunta totesi, ettei jaoston vuonna 2019 käsittelemä aloite
arvonlisäveron alentamisesta ole edennyt tai sitä ei mainita
pöytäkirjoissa.
Arviointikertomuksensa viimeisenä huomiona tarkastuslautakunta
ohjeistaa kuntaa tehostamaan sekä ulospäin suuntautuvaa että sisäistä
viestintäänsä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. merkitä tiedokseen kuntaympäristölautakunnan ja
hyvinvointilautakunnan arviointikertomuksen perusteella päättämät
toimenpiteet.
2. todeta, että kunta noudattaa koko kuntakonsernin tiedottamisessa
Kuntalain 29 §:n säännöksiä ja ottaa yhtiöitä ja yhteisöjä koskevassa
tiedottamisessaan huomioon kunnan yleiset tiedotusperiaatteet sekä
julkisuus- ja salassapitosäännökset. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen
on myös oma-aloitteisesti tiedotettava olennaisia asioita toiminnastaan.
3. jatkaa ympäristötoimen palvelujen ostopalvelumahdollisuuden
selvittämistä yhdessä kuntaympäristölautakunnan kanssa.
4. todeta, että vaalikaudella 2021–2025 vaikuttamistoimielinten
kokouksista laaditaan pöytäkirjat ja ne julkaistaan kunnan kotisivuilla.
5. todeta, että jaostojen jäsenet valitaan hallintosäännön mukaisesti
kunnanhallituksen työn tueksi ja että työryhmiin vaalikaudeksi 2021-2025
on valittu monipuolisesti eri tahojen edustajia.
6. todeta, että elinvoimajaosto on käsitellyt arvonlisäveron alentamisesta
tehdyn aloitteen kunnan osalta loppuun kokouksessaan 3.6.2019 § 8 ja
antanut sen Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti paikalliselle
yrittäjäyhdistykselle eteenpäin vietäväksi yrittäjien kattojärjestö Suomen
Yrittäjät ry:lle
7. todeta, että kunnan viestintää säätelee hallintosääntö. Kunnanhallitus
päättää viestintäohjeesta sekä viestinnän vastuista loppuvuoden aikana.
8. saattaa kuntaympäristölautakunnan, hyvinvointilautakunnan ja
kunnanhallituksen arviointikertomuksen pohjalta päättämät toimenpiteet
kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kunnanvaltuusto
Liitteet
Liite 1
Liite 2

Hyvinvointilautakunnan
arviointikertomuksen 2020 käsittely
Kuntaympäristölautakunnan
arviointikertomuksen 2020 käsittely
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Osavuosikatsaus 6/2021
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 138
277/00.02.01/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Osavuosikatsauksessa tarkastellaan kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti
kunnan taloudellista tilaa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Osavuosikatsaus koostuu tuloslaskelmasta, hallintokuntien määrärahojen
ja tavoitteiden toteutumisraporteista sekä investointien toteutumisesta.
Verotulot ovat kertyneet talousarviota suurempina. Osana
koronaviruspandemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden
kokonaisuutta kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin vuoden
2020 tapaan tilapäisesti 10 prosenttiyksiköllä. Lisäksi kunnille on korvattu
elinkeinoverotuksen veroperustemuutoksista johtuvia yhteisöveron tuoton
muutoksia. Loppuvuoden verotuloennuste on laadittua talousarviota
parempi. Valtionosuuksien arvioidaan toteutuvaan hieman laadittua
talousarviota paremmin.
Hallintokuntien toimintatuotot ovat kertyneet alkuvuoden osalta lähes
suunnitelmien mukaisesti. Ilomantsin kunta nosti kanteen YIT Oyj:tä
vastaan päiväkoti Vunukan rakennusvirheistä. Asia käsiteltiin PohjoisKarjalan käräjäoikeudessa sovittelumenettelynä, jonka lopputulemana YIT
korvaa 80 000 € Ilomantsin kunnalle. Kyseinen korvaus kirjataan
käyttötalouden tuloksi.
Toimintakuluissa sisäisiin vuokriin on tehtävä 90 000 €:n
määrärahamuutos teknisen toimen tuloksi ja kunnanhallituksen alaisiin
ruokapalveluihin menoksi keittiö-ruokalan sisäisten vuokrien oikein
kirjaamiseksi.
Talousarvioon kirjautumatta jääneisiin Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalon
vastikemaksuihin varataan 218 000 €:n lisämääräraha rakennusten ja
huoneistojen vuokriin. Kuntarahoitukselle maksettava Keittiö-ruokala
rakennuksen vuokran koron osuudesta tehdään 16 490 €:n suuruinen
menokirjaus kuntaympäristölautakunnan menoihin ja rahoitukseen tuloksi.
Työmarkkinatuen sakkomaksuihin tehdään 70 000 € lisämäärärahavaraus.
Pandemia kasvatti terveydenhoitokustannuksia ja Siun soten alijäämää,
jonka kattamisesta kunnat löysivät yhteisen linjauksen kuntayhtymän
sopimusohjausneuvotteluissa lokakuussa 2020. Kunta teki lisämaksun
kantoa varten 0,3 M€:n pakollisen varauksen vuonna 2020. Kuluvana
vuonna maksettavan lisäkannon euromääräksi vahvistui 370 729 € ja
loppuosa lisäkannosta kuitataan tämän vuoden käyttötaloudesta. Kunta
maksaa loppuvuoden aikana myös Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksiin
kohdistuvan 462 560 €:n lisälaskun.
Kunnan konserniyhtiöiden ja konserniin kuuluvien yhteisöjen
osavuosikatsaukset ovat pääosin laadittujen talousarvioiden mukaisia.
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Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiön tiloihin rakenteilla olevan soteaseman
työt ovat pysyneet aikataulussaan ja budjetissaan.
Investointiohjelman muutoksina esitetään Koidanvaaran sillan
rakentamiseen ja Parppeinpirtin vesikaton korjaamiseen varattujen
määrärahojen poistamista talousarviosta. Koidanvaaran siltahankkeen lupa
vahvistui vasta kesällä 2021 ja hanke tuodaan valtuustoon talousarvion
2022 investointiosassa. Parppeinpirtin vesikaton korjaus toteutunee
vuonna 2022.
Hallintokunnille asetetut toiminnan painopisteet ja kehittämiskohteet
näyttävät pääosin toteutuvan.
Ilomantsin kunnan osavuosikatsaus ja siihen liittyvät talousarviotarkistukset
vuodelle 2021 ovat liitteenä.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy osavuosikatsauksen ja
siihen liittyvät talousarviomuutokset vuodelle 2021 seuraavasti:
Verotulot +764 795 €
Valtionosuudet +/- 0 €
Toimintatuotot + 170 000 €
Rahoitus + 16 490 €
Toimintamenot +927 779 €
2. esittää kunnanvaltuustolle investointiosan muutoksina seuraavaa:
Koidanvaaran sillan ja Parppeinpirtin vesikaton korjaustöiden
määrärahavarauksia vähennetään 390 000 € ja investointiohjelman tuloista
vähennetään Koidanvaaran sillan rakentamiseen liittyvät tulot 100 000 €.
3. saattaa osavuosikatsauksen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Tarkastuslautakunta

Liitteet
Liite 3

Osavuosikatsaus 2021
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Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosiksi 2021 - 2023
Kunnanhallitus 30.08.2021 § 124

Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei
johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.
Kunnan edustamiseen ja puhevallan käyttämiseen kuuluu kunnan
edustajien nimeäminen niihin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, joissa kunta
on omistaja tai jäsen.
Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla
kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön
hallintoon ja toimintaan.
1.8.2021 voimaan astuneen hallintosäännön 4 luvun mukaan
kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen tytäryhteisöt. Tytäryhteisöjä
ovat yhteisöt, joissa kunnalla on kirjanpitolain mukaisesti määräysvalta.
Myös kunnan määräysvallassa olevat säätiöt kuuluvat konserniohjauksen
piiriin. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että tytäryhteisöjen
toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.
Yhtiökokousedustaja on kunnanhallituksen tehtävään valtuuttama kunnan
luottamushenkilö tai viranhaltija, joka toimii saamiensa ohjeiden
mukaisesti ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, keitä valitaan kunnan
edustajina osakeyhtiön hallitukseen. Oikeudellisesti yhteisön toimielinten
jäsenten asema määräytyy ao. yhteisöä koskevan lainsäädännön
mukaan. Asiallisesti osakeyhtiön hallituksen jäsenen asema on kuitenkin
lähellä luottamushenkilön asemaa. Kunnan edustajalla on velvollisuus
toimia kunnan edun mukaisesti ja ottaa konsernijohdon antamat
toimintaohjeet huomioon.
Kuntakonserni määritellään kirjanpitolain mukaan. Kirjanpitovelvollisella
katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa
(kohdeyritys), kun sillä on enemmän kuin puolet kohdeyrityksen kaikkien
osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Jos kunnalla on
määräämisvalta yhteisössä, yhteisö kuuluu kuntakonserniin.
Osakkuusyrityksessä on kirjanpitovelvollisella 20-50 % omistuksessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää kuntalain 39 §:n nojalla valita kunnan edustajat ja
varaedustajat liitteessä mainittuihin kuntakonsernin yhtiöihin ja muihin eri
yhteisöihin toimikautensa 2021-2023 ajaksi.
Kunnanhallituksen jäsen Tapio Tykkyläinen esitti asian pöydällepanemista.
Anna Puruskainen-Saarelainen kannatti Tapio Tykkyläisen tekemää
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esitystä. Pöydällepanoehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja puheenjohtaja
keskeytti asian käsittelyn.
Uusi päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jättää asian käsittelyn pöydälle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Valitut jäsenet
2. Yhteisöt
3. Yhtiöt
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 139
251/00.02.01/2021
Päätös

Kunnanhallitus valitsi kuntalain 39 §:n nojalla kunnan edustajat ja
varaedustajat kuntakonsernin yhtiöihin ja muihin eri yhteisöihin vuosien
2021 - 2023 ajaksi liitteen mukaisesti.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Valitut jäsenet

Liitteet
Liite 4

Kunnan edustajat ja varaedustajat eri
yhteisöissä vuosina 2021-2023
pohjalomake
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Yhteistyötoimikunnan edustajien vaali vuosille 2021 - 2025
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 140
255/00.02.01/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja
hyvinvointialueella on tullut voimaan 1.7.2021. Yhteistoiminnan
tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä
työnantajan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointialueella toiminnan
kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa
työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä
samalla edistää kunnan ja hyvinvointialueen palvelutuotannon
tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Lain mukaan kunnassa ja hyvinvointialueella on yhteistoimintaelin, joka
koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantaja ja
henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden
rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa
yhteistoimintaelimeen, jonka toimikausi on neljä vuotta.
Ilomantsin kunnassa on paikallisesti sovittu yhteistoimintamenettelyn
toteuttamiseen liittyvistä menettelytavoista (kh 3.12.2007 § 349).
Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on seuraava:
-henkilöstöjärjestöjen valitsemia jäseniä on 7-8 pääluottamusmiestä sekä
mahdollinen yhteistoimintaedustaja
- työnantajan edustajia on yhteensä viisi jäsentä, kaksi luottamushenkilöä
(valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi), työsuojelupäällikkö,
henkilöstöasioiden valmistelusta vastaava viranhaltija ja lisäksi muut
osastopäälliköt vuorotellen kaksi vuotta kerrallaan,
- lisäksi kunnanjohtaja voi osallistua yhteistyötoimikunnan kokouksiin
harkintansa mukaan työnantajan edustajana.
Kunnassa on kolme pääluottamusmiestä (JHL, Jyty ja Juko). Lisäksi
kunnan palveluksessa on Superin ja Tehyn liiton jäseniä.
Yhteistyötoimikunnassa tulisi olla suurin piirtein työnantajien ja
työntekijöiden edustajia yhtä paljon.
Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan
kahdeksi vuodeksi vuoroin työnantajan ja työntekijäin edustajista.
Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. että työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa on yhteensä kolme,
yksi luottamushenkilö, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioiden
valmistelusta vastaava viranhaltija. Lisäksi kunnanjohtaja voi osallistua
yhteistyötoimikunnan kokouksiin harkintansa mukaan työnantajan
edustajana.
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2. valita yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2021-2025 yhden
luottamushenkilön ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan.
Päätös

Kunnanhallitus päätti
1. että työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa on yhteensä kolme,
yksi luottamushenkilö, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöasioiden
valmistelusta vastaava viranhaltija. Lisäksi kunnanjohtaja voi osallistua
yhteistyötoimikunnan kokouksiin harkintansa mukaan työnantajan
edustajana.
2. valitsi yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2021 – 2025 Tanja Pesonen ja
hänelle henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Anna Puruskainen-Saarelainen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Valitut jäsenet
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Pöytäkirja

Kunnanhallitus

§ 141

13

14

20.09.2021

Kunnan edustajien nimeäminen paikallisneuvotteluihin vuosille 2021 - 2023
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 141
276/01.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Kunnallisen pääsopimuksen I luvun 3 § 2 momentin mukaan asianomainen
kunnallinen viranomainen sekä ne pääsopijajärjestöt tai niiden rekisteröidyt
alayhdistykset, joita asia koskee, neuvottelevat ja sopivat paikallisesta
sopimuksesta, käyvät paikallista sopimusta koskevat tulkinta- ja
soveltamisneuvottelut sekä käyvät 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut
paikallisneuvottelut. Alayhdistyksellä pitää olla epäselvissä tapauksissa
pääsopijajärjestön valtuutus paikallisiin sopimusneuvotteluihin ja
paikallisen sopimuksen tekemiseen. Asianomaisen kunnallisen
viranomaisen ja pääsopijajärjestöjen edustajat käyvät 2 §:n 2 momentin 3
kohdassa tarkoitetut paikallisneuvottelut.
III luvun 8 §:n mukaan asianomaisen kunnallisen viranomaisen ja
asianomaisen pääsopijajärjestön tai sen rekisteröidyn alayhdistyksen on
käytävä jommankumman osapuolen vaatimuksesta paikallisneuvottelut
virka- tai työehtosopimuksen velvoittavien määräysten tulkintaa tai
soveltamista koskevasta erimielisyydestä.
8 §:n soveltamisohjeen mukaan paikallisneuvottelun tulos ei sido
asianomaista kunnallista viranomaista, esim. hallitusta tai lautakuntaa,
ennen kuin neuvottelutulos on hyväksytty asianomaisen elimen
kokouksessa. Asianomaisen viranomaisen paikallisneuvotteluasiaa
koskeva päätös tulee saattaa mahdollisimman pian tiedoksi toiselle
neuvotteluosapuolelle.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää edustajikseen kunnanhallituksen toimikaudeksi
2021-2023 virka- ja työehtosopimusten mukaisiin paikallisneuvotteluihin
henkilöstöjaoston puheenjohtajan, henkilöstöasioiden valmistelusta
vastaavan viranhaltijan ja asianomaisen toimialajohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Valitut henkilöt
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Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen vuosille 2021 2025
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 142
285/00.00.01.04/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n (PKEH) yhtiöjärjestyksen mukaan 2.
varsinainen syysyhtiökokous valitsee yhtiölle uudet jäsenet
hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta, 2021 –
2025. Osakassopimuksen mukaisesti jokainen Pohjois-Karjalan
osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön
hallintoneuvoston jäseneksi.
Yhtiöjärjestyksen mukaan 6 §:n mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon
valitaan vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n
mukaan hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65
vuotta.
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n nimeämä toimikunta pyytää
omistajakunnilta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi 8.10.2021
mennessä. Omistajakuntia pyydetään tekemään ehdotukset neljästä
ehdokkaasta, joista kaksi naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n
hallintoneuvostoon kaksi naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta.

Päätös

Kunnanhallitus esittää Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n
hallintoneuvostoon naisehdokkaaiksi Tanja Pesonen ja Liisa Sorjonen
sekä miesehdokkaiksi Ville Puhakka ja Antti Hiltunen.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy
2. Valitut jäsenet
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Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 valmisteluohje
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 143
278/00.02.01/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Kunnan vuoden 2021 talousarvio on hyväksytty siten, että tilikausi on
ylijäämäinen 154 257 €. Kuluvan vuoden talousseurannan kesäkuun
lopun tilanteen mukaan hallintokuntien käyttösuunnitelmat ovat
toteutuneet lähes laaditun talousarvionmukaisesti.
Voimassa olevan kuntastrategian keskeinen menestystekijä on
tasapainoinen talous. Kunnan organisaatiorakenne muuttuu tarpeen
mukaan tulevaisuuden haasteita vastaavaksi.
Talouslaskelmat perustuvat tämän hetkisiin tietoihin ja arvioihin
verorahoituksesta, valtionosuuksista, väestön muutoksista,
hallitusohjelmasta ja valtion talousarviosta. Tiedot täsmentyvät
talousarvioprosessin aikana syksyn mittaan.
Kuntaliiton ennakollisten valtionosuus- ja verotulomenetysten
korvaustietojen mukaan vuoden 2022 valtionosuudet nousevat vuoden
2021 tasosta 2,1 %. Verotulojen arvioidaan kasvavan tämän vuoden
talousarvion tasosta 3 %.
Siun soten maksuosuudella on suuri vaikutus kunnan talouteen eikä
vuoden 2022 maksuosuus ole vielä tässä vaiheessa tiedossa.
Kunnalla on taseeseen kertynyttä kumulatiivista ylijäämää 6,1 M€. Vuoden
2021 muutetun talousarvioennusteen mukaan taseen ylijäämä kasvaisi
6,2 M€:oon. Suunnitteluvuosina 2023 ja 2024 verotulot ja valtionosuudet
laskevat hyvinvointialueeseen siirtymisen myötä.
Vuosien 2022 - 2024 investointitaso on taloussuunnitelmassa 1M€.
Hallintokuntien tulee antaa talousarvioesityksensä 29.10.2021 mennessä.
Hallintokuntien tulee tehdä talousarvioehdotuksensa annettujen ohjeiden
ja kokonaiskehyksen mukaisesti.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024
valmisteluohjeet hallintokunnille asiaselostuksen ja liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Hallintokunnat
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Liitteet
Liite 5
Liite 6

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman
2023 - 2024 valmisteluohjeet
Raami 2022 - 2024
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Henkilöstösuunnittelijan viran perustaminen
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 144
287/01.01.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Ilomantsin kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 29 §:n
mukaan kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan virkaa lukuun ottamatta
virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikemuutoksista.
Hallintosäännön § 31 mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen
päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa
perustettaessa. Perustuslain 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Edelleen hallintosäännön § 32 mukaan viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Organisaation tarpeiden ja toimintojen tarkastelun tuloksena
kunnanhallitukselle esitetään virkarakenteen muuttamista siten, että
kunnanhallitus perustaisi henkilöstösuunnittelijan viran.
Henkilöstösuunnittelijan tehtävänkuvaan kuuluisivat muun muassa talousja hallinto-osaston esimiestyö, henkilöstön resurssointi, henkilöstöjaoston
ja yhteistyötoimikunnan valmistelijan tehtävät, henkilöstökoulutuksen
organisointi, työhyvinvoinnin edistäminen sekä työterveyshuollon
yhteyshenkilönä toimiminen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. perustaa Ilomantsin kuntaan henkilöstösuunnittelijan viran 1.11.2021
alkaen.
2. määrittää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Päätös

Hyväksyttiin.
Pöytäkirjanpitäjä Minna Kontturi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi. Peruste: Intressijäävi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja
Marjut Ahokas.
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Taloussuunnittelijan viran perustaminen
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 145
288/01.01.00.00/2021
Valmistelija

kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.
Ilomantsin kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 29 §:n
mukaan kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä virkanimikemuutoksista.
Hallintosäännön § 31 mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen
päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa
perustettaessa. Perustuslain 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Edelleen hallintosäännön § 32 mukaan viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Organisaation tarpeiden ja toimintojen tarkastelun tuloksena
kunnanhallitukselle esitetään virkarakenteen muuttamista siten, että
kunnanhallitus perustaisi taloussuunnittelijan viran.
Taloussuunnittelijan tehtäviin kuuluisivat muun muassa kunnanhallituksen
ja hyvinvointilautakunnan talousarvion ja osavuosikatsauksen valmistelu
yhdessä esihenkilöiden kanssa sekä edellä mainittujen toimielinten
tilinpäätösvalmistelua, kunnan asianhallintaohjelman ja sähköisen
kokoushallinnnan pääkäyttäjyydet, työvuorosuunnitteluohjelman
pääkäyttäjyys sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston
pöytäkirjanpitäjän tehtävät.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Ahokas Marjut

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää
1. perustaa taloussuunnittelijan viran 1.11.2021 alkaen.
2. määrittää viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Päätös

Hyväksyttiin.
Pöytäkirjanpitäjä Minna Kontturi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn
ajaksi. Peruste: Intressijäävi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanjohtaja
Marjut Ahokas.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja
§ 146

Kunnanhallitus

13

20.09.2021

§ 146
Tiedoksi esiteltävät asiakirjat
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 146
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oikeusministeriö VN/16839/2021:
Aluevaalit vuonna 2022:
Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä
ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän
käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Riverian 14.9.2021 yhtymävaltuuston
seminaari ja kokous
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen
23.8.2021 kokouksen pöytäkirja
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen
20.9.2021 kokouksen esityslista
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
edustajain kokouksen 27.9.2021
esityslista
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan 7.9.2021
kokouksen pöytäkirja
Puhas Oy:n 17.9.2021 yhtiökokous
Siun soten yhtymähallituksen 7.9.2021
pöytäkirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 147
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija
Kunnanhallitukselle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
Kuntaympäristölautakunta 31.8.2021 §:t 35 - 44
Hyvinvointilautakunta 8.9.2021 §:t 23 - 31
Kunnanjohtaja 26.8.2021 § 7

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

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: § 139, § 140, § 141, § 142, § 144, §
145, § 147

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.

