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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnanvaltuusto 27.09.2021 § 46
Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa
Kunnanvaltuusto 27.09.2021 § 47
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Antti Hiltunen ja Marika
Hurskainen.
Pöytäkirja tarkastetaan 27.09.2021

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Hiltunen ja Marika
Hurskainen.
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2020 käsittely
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 137

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.
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Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto 27.09.2021 § 48
261/00.03.01/2021
Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Tarkastuslautakunta

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

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
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osavuosikatsaukset ovat pääosin laadittujen talousarvioiden mukaisia.
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

Kunnanvaltuusto 27.09.2021 § 49
277/00.02.01/2021
Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
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Liitteet
Liite [3]
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20.09.2021
27.09.2021

5

11

Ilomantsin kunta
Tarkastuslautakunta
Kunnanvaltuusto

Pöytäkirja
§ 23
§ 50

5

12

17.09.2021
27.09.2021

Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut
Tarkastuslautakunta 17.09.2021 § 23

Kuntalain (410/2015) 121§:n mukaan käytännön syistä on katsottu, että
vanha tarkastuslautakunta voi valmistella uuden tilintarkastajan valinnan
käynnistämällä tarjouskilpailun. Uuden lautakunnan on kuitenkin tehtävä
päätösehdotus tilintarkastajan valinnasta valtuustolle.
Edelleen kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta. Valmistelutehtävä käsittää lakisääteisten
tarkastuspalvelujen lisäksi mahdolliset tarkastuslautakunnan
sihteeripalvelut ja erityistehtävien tarkastuspalvelut.
Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden
tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon
ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö).
Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon
ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat
toimivat tehtävissään virkavastuulla. Tarkastuslautakunnan
erityistehtävien tarkastuksesta päättämistä ei ole kuntalaissa erikseen
määrätty tarkastuslautakunnan tehtäväksi, minkä vuoksi niistä
päättäminen kuuluu myös valtuuston toimivaltaan.
Edellinen tarkastuslautakunta on kilpailuttanut Pohjois-Karjalan
hankintatoimella Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden sekä sen
tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut avointa hankintamenettelyä käyttäen
tilikausille 2021 - 2022 ja optiona vuosille 2023 ja 2024. Määräaikaan
mennessä saapui kaksi tarjousta.
Suoritetun tilintarkastuskilpailutuksen vertailutaulukko on käytettävissä
päätöksen perusteena ja julkaistaan kunnanvaltuuston päätöksenteon
yhteydessä.
Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle,
1. että Ilomantsin kunnan hallinnon ja talouden sekä sen tytäryhteisöjen
tilintarkastuspalvelut hankitaan tilikaudelle 2021-2022 BDO Audiator Oy:ltä.
2. että valtuusto hyväksyy tilintarkastuspalvelujen optiovuosien 1 + 1
käyttöönottomahdollisuuden.
3. että tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät ostetaan BDO Audiator
Oy:ltä.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Kunnanvaltuusto
Kunnanvaltuusto 27.09.2021 § 50
282/00.02.02/2021
Päätös

Hyväksyttiin.

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

Tarkastuslautakunta
Kunnanjohtaja
Kunnan tytäryhteisöt
Kirjanpito

Liitteet
Liite [4]

Julkaisukelpoinen_vertailutaulukko
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48, § 49, § 50

Kunnallisvalitusosoitus
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
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Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jonka määrästä säädetään
tuomioistuinmaksulain nojalla annetulla asetuksella (1383/2018).

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää ao. toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.
Postiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
Käyntiosoite: Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)ilomantsi.fi
Puhelinnumero: 040 104 3000
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin 9.00 – 15.00.

Ilomantsin kunta

Pöytäkirja

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla.
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