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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 23
Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 24
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Risto Ikonen ja Aleksi
Kärkkäinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 08.09.2021

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Ikonen ja Aleksi
Kärkkäinen.
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Hyvinvointilautakunnan kokousten ajan, paikan ja kokouskutsun toimittamistavan
määrääminen sekä pöytäkirjan tarkistaminen 2021 - 2025
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 25
268/00.02.09/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.
Hallintosäännön 111 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta
syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 112 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia
on käsiteltävä sähköisesti.
Hallintosäännön 113-114 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja
oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja esityslista julkaistaan
kunnan verkkosivuilla.
Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja
lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun
toimielimen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Pöytäkirja voidaan panna nähtäväksi vasta sen jälkeen, kun se on
allekirjoitettu ja tarkastettu.

Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus
Hyvinvointilautakunta päättää
1. pitää toimikautensa 2021-2025 kokoukset ennalta ilmoittamansa
aikataulun mukaisesti keskiviikkoisin klo 17.00. Heinäkuussa ei ole
kokouksia.
2. lähettää kokouskutsun sekä siihen liittyvän esityslistan liitteineen
sähköistä kokoushallintaa käyttäen seuraavasti:
Lautakunnan jäsenet
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kunnanhallituksen edustaja
Kunnanjohtaja
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3. ilmoittaa esityslistan valmistumisesta sähköpostitse seuraaville:
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Kunnanhallituksen varapuheenjohtajat
Tarkastuslautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja
Toimialajohtajat
Tulosaluejohtajat
Nuorisovaltuuston edustaja
Sanomalehti Karjalainen
Sanomalehti ViikkoPohjois-Karjala
Sanomalehti Pogostan Sanomat
Yle Radio Suomi Joensuu
Radio Rex
4. lähettää esityslistan liitteineen paperimuodossa seuraaville:
Kohdissa 2-3 oleville henkilöille, mikäli he erikseen sitä pyytävät.
Kirjastoon.
5. julkaista kokouskutsun liitteineen sähköistä kokoushallintaa käyttäen ja
lähettää sen vähintään kuutta päivää ennen kokousta. Tarvittavat
paperiesityslistat postitetaan 1-luokassa samassa aikataulussa,
6. julkaista esityslistan julkisilta osiltaan tietoverkossa,
7. julkaista asialista julkisilta osiltaan Pogostan Sanomissa kuntapalstalla,
8. tarkastaa hyvinvointilautakunnan pöytäkirjat kunkin kokouksen jälkeen
tai viimeistään kokousta seuraavana arkipäivänä, jonka jälkeen se on
julkisilta osiltaan luettavissa kirjastossa ja tietoverkossa.
9. hyvinvointilautakunnan kokouksissa on viranhaltijoista läsnä esittelijä,
joka toimii myös pöytäkirjanpitäjänä, tarvittaessa lautakunta kutsuu
asiantuntijoita kuultavakseen,
10. pitää hyvinvointilautakunnan tarkastetut pöytäkirjat julkisilta osiltaan
yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla talous- ja hallinto-osastolla kokousta
seuraavana päivänä klo 10.00 – 15.00,
11. pitää hyvinvointilautakunnan alaisen muun viranomaisen
päätöspöytäkirjat, jotka ao. viranomainen katsoo tarpeelliseksi, yleisesti
nähtävänä kunnanviraston sivistysosastolla joka kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo 9.00 – 14.00.
Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kunnanhallitus
2. Talous- ja hallinto-osasto/Eija Laitila/Minna Kontturi
3. Palvelupiste
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2020 käsittely
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 26
261/00.03.01/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.5.2021 § 16 käsitellyt
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020.
Tarkastuslautakunta velvoittaa saattamaan arviointikertomuksen
kunnanhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi sekä pyytää niitä ryhtymään
toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta.
Toimista on raportoitava kunnanvaltuustolle 30.9. mennessä.
Tarkastuslautakunta mainitsee arviointikertomuksessaan, että
koronarajoituksista johtuneet vapaa-aikatoimen toimintojen sulkemiset ovat
pienentäneet toimintatuottoja ja vähentäneet osallistujamääriä.
Tarkastuslautakunnan katselmusten kohteena oli vuonna 2020
elokuvateatteri Kino Mantsi, kirjastoauto sekä liikunta- ja nuorisotoimi.
Kunnan syrjäisen sijainnin takia palvelut ovat kuntalaisten hyvinvointia
ajatellen tärkeät. Tarkastuslautakunta on kuullut hyvinvointilautakunnan
toiminnan alueelta kirjastoautonkuljettaja - elokuvatoimen hoitajaa Jukka
Hulkkoa ja liikuntasihteeri Eini Ikosta.
Arviointikertomuksessa todetaan, että talousarvion sopeuttamisohjelmassa
on huomioitu hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan painopistealueet ja
kehittämiskohteet.
Lautakunta toteaa arviointikertomuksessa nuorisotoimen haasteellisen
henkilöstöresurssin ja toivoo, että nuorisotilat voisivat olla enemmänkin
käytössä ja nuoret sitoutuisivat toimintaan.
Tarkastuslautakunta on ilahtunut, että nuorisovaltuuston edustajat ovat
käyneet aktiivisesti hyvinvointi- ja kuntaympäristölautakuntien kokouksissa
ja sen korona-aikana järjestämät tapahtumat ovat olleet suosittuja.
Lautakunta toivoo, että edellä mainitut vaikuttamistoimielimet tiedottaisivat
päätöksenteostaan ja toiminnastaan julkisesti esimerkiksi Ilomantsin
kunnan nettisivuilla.

Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Lautakunta päättää
1. jatkaa kehittämistoimia kulloisenkin talousarvioivuoden painopisteillä.
2. seurata nuorisotilan käyttöä, nuorisotoimen toimintojen osallistujamääriä
ja henkilöstöresurssia.
3. seurata asukasluvun vähenemisestä sekä koronarajoituksista
aiheutuneita toiminnan muutoksia ja kustannuksia.
4. edistää nuorisovaltuuston päätöksistä ja toiminnasta tiedottamisen
parantamista.
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Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kunnanhallitus

Liitteet
Liite [1]

ARVIOINTIKERTOMUS 2020
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Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Ilomantsin kunnan välinen rahoitussuunnitelma ajokaudelle
7.6.2021-5.6.2022
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 27
271/02.05.00.01/2021
Valmistelija

Osastosihteeri sivistys-, hallinto- ja talousosastot
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Ilomantsin kunnan välillä on solmittu
yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippuja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta.
Hyvinvointilautakunta on päättänyt hyväksyä sopimuksen kokouksessaan
29.10.2020 § 29. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan
kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen
joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja
siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.
Ajokaudella 7.6.2021-5.6.2022 rahoitusosuudet pidetään edellisten
vuosien tasolla.
Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle
7.6.2021-5.6.2022 on liitteenä. Ilomantsin kunnan rahoitusosuus em.
ajokaudelle on 22 000 € (sis. alv 10 %), joka sisältää kunnan sisäisen
liikenteen eli Maukkula – Haukivaara – Havukka-reitin Ilomantsiin
saapussa klo 7.45 vuorossa ja Ilomantsista klo 14.00 lähtevässä vuorossa.
Sisäisen liikenteen osuus kustannuksista on noin 8500 €.
Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asettujen
palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien
kanssa. Hyvinvointilautakunta on päättänyt hyväksyä Pohjois-Savon ELYkeskuksen ehdotuksen palvelutasosta Ilomantsi – Joensuu väliseen
joukkoliikenteeseen ajalle 2021-2025 kokouksessaan 26.5.2021 § 20.
Yhteysväli kuuluu palvelutasoluokkaan VI.
Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELYkeskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.
Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman
hyvksymistä osaksi solmittua yhteystyösopimusta ja pyytää toimittamaan
päätöksen 10.9.2021 mennessä ELY-keskukseen.

Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Pohjois-Savon
ELY-keskuksen ja Ilomantsin kunnan välisen rahoitussuunnitelman
ajokaudelle 7.6.2021-5.6.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi
2. eija.laitila@ilomantsi.fi

Liitteet
Liite [2]

Ilomantsin kunnan rahoitussuunnitelma
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Huoltajien kirje varhaiskasvatuksen maksuperusteista
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 28
274/00.02.09/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.
Ilomantsin varhaiskasvatuksessa asiakkaana olevan lapsen huoltajat ovat
29.8.2021 lähettäneet varhaiskasvatuksen maksuperusteita sekä toisaalta
lapsen terveydentilan arviointia koskevan kirjeen hyvinvointilautakunnan
puheenjohtajalle, varhaiskasvatuksen esimiehelle ja sivistysjohtaja-lukion
rehtorille.
Kirjeessä todetaan, että leikki-ikäisen vanhempi joutuu olemaan viikkoja
pois töistä lapsen vuotavan nenän ja niiskutuksen takia, koska lapsi
sairastaa useita hengitystieinfektiota vuodessa. Kirjeessä pohditaan,
luotetaanko varhaiskasvatuksessa vanhempien kykyyn arvioida oman
lapsensa terveydentilaa ja toisaalta sitä, millä perusteella 1.8.2021 palattiin
normaaleihin hyvinvointilautakunnan päättämiin maksuperusteisiin, kun
Pohjois-Karjala on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa.
Toimielimen toimivallasta ja sen edelleen siirtämisestä alaiselleen
viranomaiselle päätetään Ilomantsin kunnan hallintosäännössä.
Hyvinvointilautakunnan voimassa olevan delegointipäätöksen (14.12.2017
37 §) mukaan päätösvalta varhaiskasvatusmaksujen harkinnanvaraisesta
ja tilapäisestä alentamisesta on varhaiskasvatuksen esimiehellä. Kyseinen
delegointipäätös on voimassa, kunnes hyvinvointilautakunta päättää
uusista delegoinneista.
Ilomantsissa varhaiskasvatusmaksujen harkinnanvaraisesta ja tilapäisestä
alentamisesta päätettiin 18.3.2020, kun hallitus oli antanut suosituksen
hoitaa lapsia kotona, jos se on mahdollista. Maksukäytäntöä muutettiin
niin, että hoitomaksu perittiin vain käytetyiltä ajoilta eikä varauksien
mukaan. Päätöksiä hoitomaksun alentamisesta on tehty muutamaksi
kuukaudeksi kerrallaan talvikaudella. Viimeisin päätös on olut voimassa
31.5.2021 saakka. Kesäajat (1.6. – 31.8.) on noudatettu tavanomaista
maksukäytäntöä, jonka mukaan maksu peritään varattujen aikojen
perusteella.
Uuden toimintakauden alussa varhaiskasvatuksen esimies ja
sivistysjohtaja–lukion rehtori linjasivat, että koska suositus hoitaa lapsia
kotona ei ole enää voimassa, otetaan 1.8.2021 lähtien käyttöön
hyvinvointilautakunnan 26.5.2021 17 §:ssä päättämät uudet
varhaiskasvatusmaksut. Elokuussa on vielä voimassa kesäajan
maksukäytäntö.
Edelleen ovat voimassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Siun
soten ohjeet, joiden mukaan oireisena ei mennä varhaiskasvatukseen eikä
kouluun. Varhaiskasvatukseen tulevan lapsen terveydentilaa arvioivat
pääasiassa huoltajat, mutta jos hoitajat huomaavat lapsen olevan oireinen,
he pyytävät huoltajia hakemaan lapsen kotiin. Ohjeistuksilla pyritään
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torjumaan sekä korona- että muita tartuntoja ja karanteeniin johtavia
altistumisia.
Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta
1. päättää merkitä huoltajien kirjeen tiedokseen ja
2. toteaa, että delegoinnit ovat voimassa sinne saakka, kunnes lautakunta
päättää uusista delegoinneista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kirjeen lähettäneet huoltajat
2. Varhaiskasvatuksen esimies Iiris Kyykallio
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Aloite, Pogostan koulun opetuskeittiön maksuton käyttö yleishyödyllisessä tarkoituksessa
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 29
273/00.02.09/2021
Valmistelija

sivistysjohtaja-lukion rehtori Päivi Nenonen, paivi.nenonen@ilomantsi.fi.
Pahkavaaran, Tyrjän, Maukkulan ja Ilomantsin Marttayhdistykset ovat
jättäneet 26.7.2021 päivätyn aloitteen hyvinvointilautakunnalle. Aloitteessa
esitetään, että Pogostan koulun opetuskeittiötä voisi käyttää maksuttomasti
yleishyödyllisessä tarkoituksessa.
Aloitteen tekijöiden mielestä yleishyödyllisillä yhdistyksillä ja toimijoilla on
suuri merkitys harrastus- ja viriketoiminnan toteuttajina ja
talkootyökumppaneina.
Aloitteen mukaan opetuskeittiön käyttö marttayhdistysten osalta rajoittuu
muutamaan kertaan vuodessa, mutta kustannuksella on suora vaikutus
osallistujamäärään.
Hyvinvointilautakunnan palvelu- ja käyttökorvausmaksut mm. tilojen
käytöstä vahvistetaan vuosittain. Opetuskeittiön käyttökorvausmaksuksi
vuodelle 2021 on määritelty 24,80 €/tunti (sis. alv.).

Esittelijä

sivistysjohtaja-lukion rehtori Nenonen Päivi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta päättää, että
1. toimialajohtaja voi hakemuksesta myöntää yleishyödylliselle
yhdistykselle opetuskeittiön käyttöluvan ilman maksua ja
2. se ottaa aloitteen huomioon vuoden 2022 lautakunnan talousarvion
laadinnan yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Pahkavaaran, Tyrjän, Maukkulan ja Ilomantsin Marttayhdistykset

Ilomantsin kunta
Hyvinvointilautakunta

Pöytäkirja
§ 30

4

08.09.2021

Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja otto-oikeusasiat
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 30
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija.
Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavat
viranhaltijapäätökset:
Sivistysjohtaja - lukion rehtori
4.6.2021 §:t 11 – 14
14.6.2021 § 15
18.6.2021 § 16
21.6.2021 § 17 – 23
23.6.2021 § 24
29.7.2021 § 25
4.8.2021 § 26
5.8.2021 §:t 27 – 28
6.8.2021 §:t 29 – 31
11.8.2021 § 32
12.8.2021 § 33
18.8.2021 §:t 34 – 35
25.8.2021 § 36

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.
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§ 31
Tiedoksi esiteltävät asiakirjat
Hyvinvointilautakunta 08.09.2021 § 31
Valmistelija

Asian on valmistellut taloussuunnittelija.
1.
2.
3.

Pogostan koulun vuosikertomus 2020 - 2021
Ilomantsin lukion vuosikertomus 2020 - 2021
Koha-Suomi yhtiökokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä mainitut asiakirjat tietoonsa
saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Ilomantsin kunta

Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 23, § 24, § 25, § 26, § 31

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: § 27, § 28, § 29, § 30

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.

