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Kaupunginhallitus

Aika 03.07.2017 klo 15:00 - 16:25

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138

Osallistujat

Läsnä Helminen Anna puheenjohtaja
Nokelainen Ilkka 1. varapuheejohtaja
Airas  Mikko 2. varapuheenjohtaja
Aalto Airi jäsen
Härkönen Timo jäsen
Lankinen Veikko jäsen
Luukkanen Heikki jäsen
Nissinen Anne jäsen
Saaristo Lilla jäsen
Telkkä Jani jäsen
Äikää Tarja jäsen

Poissa Saarimäki Erkki valtuuston 2 vpj.
Äikäs Topiantti kaupunkikehitysjohtaja

Muut osallistujat Hasu Rami vs. kaupunginjohtaja
Heino Kaisa hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Malm Niina valtuuston puheenjohtaja
Matikainen Tommi valtuuston 1 vpj.
Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja

Allekirjoitukset

 Anna Helminen Kaisa Heino
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 207 - 219

Pöytäkirjan tarkastus

 Airi Aalto Veikko Lankinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

11.7.2017 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginhallitus § 207 03.07.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 207

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2017 504

Kaupunginhallitus § 208 03.07.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 208

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Airi Aalto ja Veikko Lankinen.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 209 03.07.2017

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 209 1. Viestintäjohtajan rekrytointiprosessin tilannekatsaus ja haastattelu

 2. Maakunnallinen luottamushenkilökoulutus
 - Ohjelma oheismateriaalina

 3. Kuntaliiton yleiskirje 17/2017
 Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista
 - Yleiskirje oheismateriaalina

 4. Rautjärven kunta
 - Pöytäkirjanote elinympäristölautakunta 21.6.2017 § 5 / Vanhus- ja

vam mais neu vos to jen toiminnan järjestäminen

 5. Tasavallan presidentin lahja 2.7.2017 Imatran vierailulta "Lip pu lin-
tu", Oiva Toikka

 6. Saltzgitterin 75-v juhlakutsu 5. - 7.8.2017

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 210 03.07.2017

Kutsunnat Etelä-Karjalassa 2017

2083/00/04/00/2017

KH § 210 Valmistelija: Kaisa Heino

Kaakkois-Suomen aluetoimiston kirje 23.5.2017:

"KUTSUNNAT 2017

1. KUNNAN EDUSTAJA AVAUSTILAISUUDESSA JA KUT SUN TA-
LAU TA KUN NAN JÄSEN

Imatran kutsunnat toteutetaan kahdella kutsuntalautakunnalla 20. ja
21.9.2017 Kulttuuritalo Virrassa.

Kaupunkia pyydetään nimeämään kaupungin tervehdyksen tuojan
juh lal li seen avaustilaisuuteen klo 09.00 alkaen kutsuntapäiviksi.

Kaupunkia pyydetään nimeämään kaksi kaupungin edustajaa kut-
sun ta lau ta kun tiin ja heille varahenkilön. Kutsuntalautakunnan toi mi-
ai ka päivittäin on klo 11.00 - 15.00.

2. KUTSUNTAKUULUTUS

Oheisena lähetetään vuoden 2017 kutsuntakuulutuksia 5 kpl. Yksi
kap pa le kuulutuksia pyydetään kiinnittämään kaupungin viralliselle
il moi tus tau lul le vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntojen alkamista
ja pitämään se esillä kutsuntojen ajan.

3. ENNAKKOTARKASTUS, KUTSUNTALÄÄKÄRI JA LÄÄ KÄ RIN-
TAR KAS TUS KUSTANNUKSIEN KORVAAMINEN

Kaakkois-Suomen aluetoimisto on lähettänyt tammi-helmikuun ai ka-
na kuntien terveysasemille/-keskuksiin kutsunnanalaisten ni mi luet te-
lot ja kutsuntakuulutuksen. Ennakkotarkastukset ovat käynnissä.

Kaupunkia pyydetään nimeämään kutsuntapäiville 20. - 21.9.2017
kak si kutsuntalääkäriä. Kutsuntalääkärien arvioitu työaika on noin
klo 10.30 - 14.30.

Kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuksien ja kutsuntalääkärin
kus tan nuk set korvataan AsevL (1438/2007) 14 §, 22§ ja 25 § sekä
Ter veys huol to lain (1326/2010) 72§ mukaisesti. Kunnan osuus 50%
ja puolustusvoimien osuus 50%. Laskutusohjeet on lähetetty en nak-
ko tar kas tuk sia suorittaville tahoille.
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Kaupunginhallitus § 210 03.07.2017

4. AIKALISÄTOIMINTA JA KUNNOSSA KASSULLE

Kaupunkia pyydetään nimeämään kutsuntapäiviksi kutsuntapaikalle
ai ka li sä hen ki lös tön (nuorisolaki ja aikalisä-toimintamalli).

Etelä-Karjalan urheilu ja liikunta toteuttaa kutsuntatilaisuudessa
"Kun nos sa Kassulle" -toimintamallin mukaisesti kutsunnanalaisten
lii kun ta- ja terveysneuvontaa (hankerahoitus). Kaupunkia pyydetään
ni meä mään kutsuntapäiviksi liikunnanohjaajan/vast. tutustumaan
toi min taan ja tukemaan järjestelyitä.

5. KUTSUNTATILAISUUTEEN LIITTYVÄT KAHVI- JA RUO KA TAR-
JOI LUT

Kaupunkia pyydetään tarjoamaan kahvitus avaustilaisuuden jälkeen
kut sun ta päi vi nä kutsuvieraille (Kaupungin edustus, kut sun ta hen ki-
lös tö, seurakunta, veteraanit, poliisi). Tarjoiluvahvuudet olisi 20.9. si-
säl täen Rakuunasoittokunnan 35 henkilöä ja 21.9. 15 henkilöä.

Kaupunkia pyydetään tarjoamaan lounas tai kahvitus oman kau pun-
gin kutsunnanalaisille ja mahdollisuuksien mukaan kut sun ta hen ki-
lös töl le kutsuntapaikalla. Tarjoiluvahvuus on noin 80 henkilöä / kut-
sun ta päi vä.

Kaupunkia pyydetään ilmoittamaan 4.8.2017 mennessä Kaak-
kois-Suo men aluetoimistolle (yhteystiedot alareunassa):
- Kaupungin edustajan avaustilaisuuteen
- Kutsuntalautakunnan jäsenen yhteystietoineen (mikäli muutoksia)
- Kutsuntalääkärin yhteystietoineen
- Tarjoiluiden järjestelyt
- Aikalisä ja kunnossa kassulle toiminnan järjestelyt ja yh teys hen ki-
löt."

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ilmoittanut sähköpostilla
20.6.2017, että he ilmoittavat kootusti kutsuntalääkärit Kaak-
kois-Suo men aluetoimistolle, myös Imatran osalta.

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää osallistua kutsuntaan 20. - 21.9.2017
osal lis tu vien kahvitilaisuuden kustannuksiin 1.500 eurolla sekä osoit-
taa tarvittavaa vieraanvaraisuutta kutsunnan järjestäjille.

 Kaupunki nimeää kutsuntalautakuntaan Heikki Tannisen ja Esa Hir-
vo sen ja varajäseneksi Erkki Saarimäen.

 Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tervehdyksen esittäjät seu raa-
vas ti:

 20.9.2017 klo 9 Kulttuuritalo Virta Rami Hasu
 21.9.2017 klo 9 Kulttuuritalo Virta Mikko Airas
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 Kaupunginhallitus valtuuttaa nuorisopalvelut nimeämään kut sun ta-
pai kal le kutsuntapäiviksi aikalisähenkilöstön. Molempina päivinä kut-
sun ta pai kal la on oltava aikalisähenkilöstöstä 3 henkilöä.

 Kaupunginhallitus nimeää lisäksi liikunnanohjaaja Sanna Salun osal-
lis tu maan kutsuntatilaisuuksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 211 03.07.2017

Imatran Veden verkoston käyttö- ja ylläpitopalveluiden kaluston ja va ras-
ton myyminen Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu Oy:lle

1678/00/01/02/2016

KH § 211 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kaupunginhallitus on päättänyt 28.11.2016 § 287 siirtää Imatran Ve-
den verkoston käyttö- ja ylläpitopalvelut Imatran Kiinteistö- ja alue-
pal ve lu Oy:lle (Kipa) 1.1.2017 lukien. Henkilöstön siirtymisen yh tey-
des sä 1.1.2017 myös palvelujen tuottamiseen liittyvä irtain käyt tö-
omai suus on siirtynyt yhtiön hallintaan. Palvelutuotantoon liittyvän ir-
tai men omaisuuden omistusoikeuden on tarkoitus siirtyä yhtiölle
oheis ma te ri aa lis ta ilmenevän kauppakirjaluonnoksen mukaisesti
kaup pa na.

Oheismateriaali:  Kauppakirjaluonnos liitteineen

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalista ilmenevän
kaup pa kir jan, jonka perusteella kauppakirjan liitteessä yksilöity ver-
kos ton käyttö- ja ylläpitopalvelua palveleva irtain omaisuus myy dään
Imat ran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:lle. Kaupunginhallitus val tuut-
taa kau pun gin joh ta jan tai tämän määräämän allekirjoittamaan kaup-
pa kir jan kaupungin lukuun ja tarvittaessa hyväksymään kaup pa kir ja-
luon nok seen mah dol li set tekniset ja vähämerkitykselliset muutokset.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 212 03.07.2017

Imatran kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiöjärjestysmuutokset

1714/00/01/01/2016

KH § 212 Valmistelija: Kaisa Heino

Kaupunginhallitus on käsitellyt 13.3.2017 § 75 kau pun gin uu dis tu-
nei ta konserniohjeita ja päättänyt, että kaupungin kon ser ni yh tiöi den
yh tiö jär jes tys ten päivitykset tulee käynnistää erityisesti yhtiöiden toi-
min nan tarkoituksen ja muiden omistajaohjauksellisesti mer kit tä vien
seik ko jen päivittämiseksi yhtiöjärjestyksiin. Yhtiöjärjestysten päi vi tyk-
siä ovat valmistelleet tarkastuspäällikkö Arja Kekki, ta lous joh ta ja Kai
Ros lak ka ja hallintojohtaja Kaisa Heino.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asian valmisteluvaihetta ko kouk ses-
saan 26.6.2017.

Oheismateriaalina olevana taulukkoon on koottu kaupungin kon ser-
ni yh tiöi den, joiden osalta yhtiöjärjestysmuutokset on katsottu tar koi-
tuk sen mu kai sek si, toiminnan kuvaukset, sekä yhtiöjärjestykseen val-
mis tel lut lisäykset ja muutokset.

Yhtiöjärjestyksien määräyksiä on tar koi tus muuttaa siten, että yh tiö-
jär jes tyk seen otetaan kuvaukset yh tiön toiminnan tarkoituksesta, se-
kä tehdään tarpeelliset muutokset hal li tuk sen jäsenmäärän mää rit te-
lyyn sekä tilintarkastusta koskeviin mää räyk siin. Muutoksia on val-
mis tel tu tehtäväksi Imatran YH-Ra ken nut ta ja Oy:n, Imatran Seudun
Yri tys ti lat Oy:n, Imatran Vuok ra-asun not Oy:n ja Imatran kiinteistö-
ja aluepalvelu Oy:n yh tiö jär jes tyk siin.

Oheismateriaali: Yhtiöjärjestykseen valmistellut lisäykset ja muutokset

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin 100 %:sti omistamien
oheis ma te ri aa li na olevasta taulukosta ilmenevien yhtiöiden yh tiö jär-
jes tyk set muutetaan ja tarkennetaan taulukosta ilmenevien tietojen
mu kai ses ti, sekä siten, että hallitusten jäsenmääriksi määritellään
yh tiö jär jes tyk sis sä Imatran YH-Rakennuttaja Oy:ssä __________ jä-
sen tä ja Imatran Seudun Yritystilat Oy:ssä __________ jäsentä

Samalla kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai tämän
mää rää män tekemään kaupungin lukuun yhtiöjärjestysten muu tok-
sia koskevat yhtiökokous- / yhtiön ai noan osakkeenomistajan pää-
tök set, sekä yhtiöjärjestysmuutoksia kos ke vat rekisteröinti- ja muut
tar peel li set täytäntöönpanotoimenpiteet.
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Kaupunginhallitus § 212 03.07.2017

Vs. kj:n kokouksessa tekemä muutosehdotus:

 Hallitusten jäsenmääriksi määritellään yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä:

 - Imatran YH-Rakennuttaja Oy:ssä 3 - 5 jäsentä
 - Imatran Seudun Yritystilat Oy:ssä 3 - 5 jäsentä
 - Imatran Vuokra-asunnot Oy:ssä 3 - 5 jäsentä
 - Imatran kiinteistö ja aluepalvelu Oy:ssä 3 - 5 jäsentä
 - Imatran Lämpö Oy:ssä 3 - 5 jäsentä

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko ennen kaupunginjohtajan tekemää muu tos eh do-
tus ta klo 15.47 - 15.55.

Keskustelun aikana hallituksen jäsen Veikko Lankinen esitti, että yhtiöiden hallitusten jä sen-
mää rik si määritellään yhtiöjärjestyksissä 3 - 7 jäsentä. Hallituksen jäsen Timo Härkönen
kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tullut muutetusta kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava ja
kan na tet tu esitys, ja siksi asiassa tulee järjestää äänestys. Äänestyksessä kaupunginjohtajan
muu tet tu päätösehdotus on JAA ja Veikko Lankisen esitys on EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA ääntä (Ilkka Nokelainen, Heikki Luukkanen, An-
ne Nissinen, Tarja Äikää, Jani Telkkä) ja 6 EI ääntä (Anna Helminen, Mikko Airas, Lilla Saa-
ris to, Veikko Lankinen, Airi Aalto, Timo Härkönen).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätökseksi on tullut yhtiöiden hallitusten jä-
sen mää rien osalta Veikko Lankisen esitys.

Päätös: Hallitusten jäsenmääriksi määritellään yhtiöiden yhtiöjärjestyksissä:

 - Imatran YH-Rakennuttaja Oy:ssä 3 - 7 jäsentä
 - Imatran Seudun Yritystilat Oy:ssä 3 - 7 jäsentä
 - Imatran Vuokra-asunnot Oy:ssä 3 - 7 jäsentä
 - Imatran kiinteistö ja aluepalvelu Oy:ssä 3 - 7 jäsentä
 - Imatran Lämpö Oy:ssä 3 - 7 jäsentä

 Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai tämän mää rää-
män tekemään kaupungin lukuun yhtiöjärjestysten muutoksia kos ke-
vat yhtiökokous- / yhtiön ainoan osakkeenomistajan päätökset, sekä
yh tiö jär jes tys muu tok sia koskevat rekisteröinti- ja muut tarpeelliset
täy tän töön pa no toi men pi teet.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 213 03.07.2017

Edustajien valinta konserniyhtiöihin

1969/00/04/02/2017

KH § 213 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kaupunginhallitus nimeää hallintosäännön 16 §:ssä määritellyin val-
tuuk sin kaupungin edustajat ja ehdokkaat eri hallinto- ja toimielimiin
se kä yhteisöihin. Nimeämiset on tehty valtuustokausittain koko val-
tuus to kau dek si.

Oheismateriaali:  Listaus valittavista edustuksista konserniyhtiöihin valtuustokaudelle
2017 - 2021

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää konserniyhtiöiden edustajien ni meä mi sis-
tä valtuustokaudelle 2017 - 2021.

Päätös: Konserniyhtiöihin valittiin seuraavat edustajat:

YH-Rakennuttajat Oy ja Imatran Seudun Yritystilat Oy

 Päätettiin nimetä hallitukseen ennen edellä päätettyä hallituksen ko-
koon pa noa koskevaa yhtiöjärjestyksen muuttamista voimassa ole-
van yhtiöjärjestyksen salliman enimmäismäärä mukaan kuusi (6) jä-
sen tä:

 Matikainen Tommi      pj.
 Saarimäki Erkki
 Pöyhönen Sari
 Partanen Jouko
 Hämäläinen Veikko    vpj.
 Mattila Heli

 Samalla päätettiin, että välittömästi sen jälkeen, kun edellä §:ssä
212 päätetty yhtiöjärjestyksen muutos on tullut voimaan ja hal li tuk-
sen enimmäismäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan seitsemän (7)
hen ki löä, nimetään hallitukseen edellä mainittujen lisäksi:

 Kuikka Tuija

 Edellä olevan seitsämännen hallitusjäsenen nimeäminen tulee voi-
maan samalla, kun yhtiöjärjestyksen muutos hallituksen ko koon pa-
non osalta tulee voimaan.

Imatran Vuokra-asunnot Oy
 5 jäsentä
 Päivinen Katja
 Hokkanen Raija          vpj.
 Pajari Antti
 Telkkä Jani                 pj.
 Siira Marko
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Imatran Lämpö Oy
 5 jäsentä
 Seppänen Ari             vpj.
 Keskitalo Kirsi
 Sund Juha Pekka
 Tanninen Heikki         pj.
 Putto Tuula

 Kaupunginhallitus päätti lisäksi viranhaltijaedustukset yhtiöissä ai-
em pien nimeämisten mukaisesti kuitenkin siten, että Pertti Lintusen
si jaan nimetään Rami Hasu, Marita Toikan sijaan nimetään Kaisa
Hei no, Lassi Nurmen sijaan nimetään Sami Turunen. Vi ran hal ti ja-
joh to valtuutetaan täyttämään viranhaltijaedustukset edellä kerrottu
huo mi oon ottaen.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 214 03.07.2017

Edustajien valinta kuntayhtymiin

2010/00/04/01/2017

KH § 214 Valmistelija: Kaisa Heino

Kaupunginhallitus nimeää hallintosäännön 16 §:ssä määritellyin val-
tuuk sin kaupungin edustajat ja ehdokkaat eri hallinto- ja toimielimiin
se kä yhteisöihin. Nimeämiset on tehty valtuustokausittain koko val-
tuus to kau dek si.

Kuntayhtymien valtuuston edustajat on valittu kau pun gin val tuus tos-
sa 12.6.2017 § 65.

Puolueet ovat toimittaneet omat esityksensä valittaviksi edustajiksi
ja ne on huomioitu kaupunginjohtajan päätösesityksessä.

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita edustajat kuntayhtymiin val tuus to-
kau dek si 2017 - 2021 seuraavasti:

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUN-
TA YH TY MÄ

Hallitus

 Jäsenet Heikki Tanninen
  Pentti Peltonen
  Anu Urpalainen

Tarkastuslautakunta

 Jäsenet Juha Jormakka     (varajäsen Esa Kourujärvi Rautjärvi)
  Kari Terho            (varajäsen Heikki Heimala Lpr)

 ETELÄ-KARJALAN LIITTO

Maakuntahallitus

Jäsen   Varajäsen

 Niina Malm   (1. vpj)  Suna Kymäläinen
 Ilkka Nokelainen  Antero Lattu
 Anna Helminen  Anu Urpalainen

Tarkastuslautakunta

 Jäsen   Varajäsen

 Veikko Hämäläinen  Jani Telkkä
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ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Hallitus

 Jäsen   Varajäsen

 Sanna Prior  (1. vpj)  Timo Kärki
 Suvi Rautsiala (2. vpj)  Mirja Sikiö
 Päivi Marttila  Tiia Paakkinen

Kuntayhtymän puheenjohtajisto

 Puheenjohtaja Heikki Luukkanen
 2. varapuheenjohtaja Helena Roiha

Tarkastuslautakunta

 Jäsen   Varajäsen

 Markus Niskanen  Markus Tikka
 Satu Haapala  Elina Janhunen

Edusampo Oy

 Varajäsen Erkki Saarimäki

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 215 03.07.2017

Edustajien valinta kiinteistöosakeyhtiöihin ja asunto-osakeyhtiöihin

1969/00/04/02/2017

KH § 215 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kaupunginhallitus nimeää hallintosäännön 16 §:ssä määritellyin val-
tuuk sin kaupungin edustajat ja ehdokkaat eri hallinto- ja toimielimiin
se kä yhteisöihin. Nimeämiset on tehty valtuustokausittain koko val-
tuus to kau dek si.

Oheismateriaali: Listaus kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden edus ta jis-
ta valtuustokaudelle 2017 - 2021

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää edustajiensa nimeämisestä kiin teis tö osa-
ke yh tiöi hin ja asunto-osakeyhtiöihin valtuustokaudelle 2017 - 2021.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 216 03.07.2017

Edustajien valinta osakkuusyhtiöihin

1969/00/04/02/2017

KH § 216 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kaupunginhallitus nimeää hallintosäännön 16 §:ssä määritellyin val-
tuuk sin kaupungin edustajat ja ehdokkaat eri hallinto- ja toimielimiin
se kä yhteisöihin. Nimeämiset on tehty valtuustokausittain koko val-
tuus to kau dek si.

Oheismateriaalissa olevan listauksen lisäksi kaupungilla on omis tus-
ta Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:ssä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.10.2016 § 69 Saimaan Am-
mat ti kor kea kou lu Oy:n omistusjärjestelyjä koskevat sopimukset liit-
tyen LUT -konsernin muodostamiseen. Sopimuksen on hyväksynyt
myös muut ammattikorkeakoulu Oy:n osakaskunnat, ja sopimuksen
mu kai set omistus- ja muut järjestelyt on tarkoitus saattaa loppuun
vuo den 2017 aikana. Järjestelyjen lopputuloksena Lappeenrannan
tek nil li ses tä yliopistosta tulee Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:n ai-
noa osakas. Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yh-
tiö ko kouk ses sa 19.6.2017 katsottiin tarkoituksenmukaiseksi, että yh-
tiön hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan ammattikorkeakoulun
hal li tuk ses sa vielä em. omistusjärjestelyjen toimeenpanon loppuun
saak ka.

Oheismateriaali: Listaus eri yhtiöiden edustajista valtuustokaudelle 2017 - 2021

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää edustajiensa nimeämisestä yhtiöihin val-
tuus to kau del le 2017 - 2021, sekä päättää vahvistaa Saimaan Am-
mat ti kor kea kou lu Oy:n hallituksen edustajien osalta, että yhtiön hal li-
tuk seen aiemmin nimetyt kaupungin edustajat jatkavat hallituksessa
LUT konsernin muodostamiseen liittyvien omistusjärjestelyjen toi-
meen pa non loppuun saakka.

Päätös: Osakkuusyhtiöihin valittiin seuraavat edustajat:

 Socom Oy
Siitonen Arto

 Satu Oy
Äikää Tarja

 Imatran Energia Oy
Varsinainen jäsen Varajäsen
Luukkanen Heikki Tikka Arto

 Matikainen Tommi Saarimäki Erkki
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Kaupunginhallitus päätti lisäksi viranhaltijaedustukset yhtiöissä ai-
em pien nimeämisten mukaisesti kuitenkin siten, että Pertti Lintusen
si jaan nimetään Rami Hasu, Marita Toikan sijaan nimetään Kaisa
Hei no, Lassi Nurmen sijaan nimetään Sami Turunen. Vi ran hal ti ja-
joh to valtuutetaan täyttämään viranhaltijaedustukset edellä kerrottu
huo mi oon ottaen.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2017 519

Kaupunginhallitus § 217 03.07.2017

Kaupunginvaltuuston päätösten 12.6.2017 täytäntöönpano

1802/00/02/00/2017

KH § 217 Valmistelija: Kaisa Heino

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston päätökset
12.6.2017 pannaan täytäntöön seuraavasti:

4. Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen vuo-
sik si 2017 – 2021

  Päätöksestä ilmoitetaan valituille henkilöille.

 5. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta-
jien valinta

  Päätöksestä ilmoitetaan valituille henkilöille.

 6. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, va ra pu heen joh ta-
jien ja jäsenten valinta

Päätöksestä ilmoitetaan valituille henkilöille.

 7. Imatran kaupungin lautakuntien ja jaostojen asettaminen
v. 2017 - 2021

Päätöksestä ilmoitetaan valituille henkilöille ja vastuualueille.

 8. Imatran seudun ympäristölautakunnan ja Etelä-Karjalan jä-
te lau ta kun nan asettaminen v. 2017 – 2021

Päätöksestä ilmoitetaan Imatran seudun ympäristölautakunnan
ja Etelä-Karjalan jätelautakunnan esittelijöille ja sihteereille, va-
li tuil le henkilöille, lautakuntien sopijakunnille sekä Ete lä-Kar ja-
lan Jätehuolto Oy:lle. 

 9. Kuntayhtymien edustajien valinta v. 2017 – 2021

Päätöksestä ilmoitetaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter vey den-
huol lon kuntayhtymälle, Etelä-Karjalan liitolle, Etelä-Karjalan
kou lu tus kun ta yh ty mäl le sekä valituille henkilöille.

 10. Edustajien valinta Etelä-Karjalan Pelastuslautakuntaan
v. 2017 - 2021

Päätöksestä ilmoitetaan Lappeenrannan kaupungille sekä va li-
tuil le henkilöille.
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 11. Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

Päätöksestä ilmoitetaan Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle sekä
va li tuil le henkilöille.

 12. Sidonnaisuusilmoitukset ja –rekisteri 

  Päätöksestä ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle. 

 13. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ka tu-
va lo jen yösammutuksesta luopuminen

  Päätöksestä ilmoitetaan kaupunkikehittämislautakunnalle, vt.
kau pun gin in si nöö ril le sekä Perussuomalaisten val tuus to ryh mäl-
le.

 14. Kaupungin ja seurattavien yhteisöjen 1/3 osavuosikatsaus
1.1. – 30.4.2017

Päätöksestä ilmoitetaan vastuualueille, konserniyhtiöille sekä
ta lous- ja rahoitushallintopalveluille.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Viranhaltijapäätökset

KH § 218 Hallintojohtaja
 - 29.6.2017 § 6 / Konsernilakimiehen viran täyttäminen

 Vs. kaupunginjohtaja
 - 29.6.2017 § 37 / Osallistuminen European Geopark Network -kon-

fe rens siin Azoreilla (Portugali), Ponta Delgada 4. - 11.9.2017
 - 29.6.2017 § 38 / Työajan seurannan tietojärjestelmän hankinta

 Talousjohtaja
 - 15.6.2017 § 15 / Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin oh jel mis-

to ke hi tys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi, han-
kin nan keskeyttäminen

 - 15.6.2017 § 16 / Neuvottelupalvelut koskien Venäjällä toimivien
luo tet ta vien liikennevakuutustoimijoiden tietokannan perustamista

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt vi ran hal ti ja pää tök-
set tiedoksi todeten, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Saapuneet kirjeet

KH § 219 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 Hallituksen pöytäkirja 14.6.2017

 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 Hallituksen pöytäkirja 28.6.2017

 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 Valtuuston pöytäkirja 28.6.2017

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

207 - 209, 215, 217 - 219

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seu raa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

210 - 214, 216

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen ja
-ai ka

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Imatran kaupunginhallitus
Virastokatu2
55100 Imatra

Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi

Pykälät: 210 - 214, 216

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät:    Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-  muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vas tuul la valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jä tet tä vä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuo mio is tuin mak su la ki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muu tok-
sen ha ki jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä ei-
kä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi reil le-
pani ja ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään
pöytäkirjaan


