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Pöytäkirjan tarkastus

 Liisa Lajunen Tarja Äikää

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

11.10.2016 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginhallitus § 216 03.10.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 216

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 217 03.10.2016

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 217

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Lajunen ja Tarja Äikää.

___________________
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Kaupunginhallitus § 218 03.10.2016

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2019
taloussuunnitelman I-käsittely

1548/02/02/00/2016

KH § 218 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitussuunnittelupalvelut 29.10.2016, ta lous suun-
nit te lu pääl lik kö Liisa Stenberg:

Kaupungin johtamisjärjestelmä ja toimielinrakenne uudistui vuoden
2016 alusta lukien. Kuluvan vuoden aikana kaupunginhallituksen
aset ta mat ns. kehittämiskorit ovat valmistelleet pitkän aikajänteen
"Imat ra tekee tulevaisuuden" -strategian toimeenpano- ja ke hi tys oh-
jel mia, jotka on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi
vuo den loppuun mennessä. Osa kehittämistyöryhmien esittämistä
ke hit tä mis toi men pi teis tä on normaalia palvelujen kehittämiseen liit ty-
vää toimintaa, joista viranhaltijat vastaavat niin toteutuksesta kuin
pää tök sen teon valmistelusta normaalissa järjestyksessä toi mi val tai-
sen tahon päätettäväksi.

 Suunnitelmissa on mm. Imatran Tilat -liikelaitoksen lakkauttaminen,
kau pun gin tapahtumien, tilojen, tonttien ja palveluiden myynnin uu-
del leen organisointi, Infra-liikelaitoksen perustaminen, Imatran Ve-
den yhtiöittäminen jne.

 Valmistelu jatkuu edelleen ja näin ollen valmisteilla olevan ta lous ar-
vion ja taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut kuluvan vuoden ta-
lous ar vio ra ken ne. Toimintarakennetta koskevien erillisten päätösten
jäl keen kaupungin talousarvio päivitetään vastaamaan tehtyjä pää-
tök siä.

  Kuntalain  110 §:n mukaan ”Talousarvio ja –suunnitelma on laa dit ta-
va siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan
teh tä vien hoitamiseen turvataan…….”

  Strategisia (pitkän aikavälin) tavoitteita tullaan konkretisoimaan ly-
hyen aikavälinen (valtuustokausi) tavoitteiksi ja edelleen ta lo us ar vio-
vuot ta/ta lous suun ni tel maa sitovaksi tavoitteeksi. Asiaa on val mis-
teltu virkahaltijoiden toimesta ja mallinnuksesta on tarkoitus kes kus-
tel la kaupunginhallituksen kokouksessa.
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Kaupunginhallitus § 218 03.10.2016

Talousarvion valmistelun lähtökohdat

Toimintakatteen osalta on valmisteluohjeena annettu vastuualueille
ku lu van vuoden taso. Talousarvioesityksessä on kuitenkin huomioitu
täs sä vaiheessa kilpailukykysopimuksessa sovittu julkisen sektorin
lo ma ra han leikkaus 30 %. Lomarahan (n. 0,5 M€) leikkaus on otettu
huo mi oon myös valtionosuuslaskelmissa täysimääräisenä vä hen-
nyk se nä.

 Imatran YH-rakennuttaja on ilmoittanut 2 % hoitovuokran ko ro tuk-
ses ta, joka on sisällytetty talousarvoesitykseen.
EKSOTE:n maksuosuuden osalta ei ole vielä saatu lopullisia kun ta-
koh tai sia lukuja. Talousarvioesitykseen on sisällytetty kuluvan vuo-
den tasolla oleva maksuosuus.

 Verotulot

Verotuloennusteissa on huomioitu budjettiriihessä (valtakunnan) lin-
ja tut verotuksen muutokset ja tarkentuneet arviot kil pai lu ky ky so pi-
muk sen vaikutuksista verotuloihin. Kilpailukykysopimus vaikuttaa
kun nal lis ve ro tu loi hin ja yhteisöverotuloihin. Osa muutoksista kom-
pen soi daan valtionosuuksissa.

Kunnallisverotuloarvio perustuu kuntaliiton ennustekehikkoon
(12.9.2016), nykyiseen tuloveroprosenttiin sekä taloushallinnon ar vi-
oon väestön vähenemisestä ja työllisyystilanteesta.

Yhteisöverotuloarvio perustuu kuntaliiton ennustekehikkoon. Yh tei-
sö ve ron kunnan jako-osuudesta saadaan ennakkotietoja mar ras-
kuus sa (jako-osuus määräytyy kahden valmistuneen verovuoden
pe rus tel la).

Kiinteistöverotuloarvio perustuu verohallinnon laskennallisiin kiin-
teis tö ve ro tie toi hin. Kiinteistöverolakia muutettiin viime vuonna. Lakia
so vel le taan ensimmäisen kerran kuluvan vuoden verotuksessa ja
lain 11 §:n 3 momenttia ja 12 §:n 1 momenttia sovelletaan en sim-
mäi sen ker ran vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa. Hal li tuk sen vuo-
den 2017 "budjettiriihessä" on päätetty korottaa kiin teis tö ve ro pro-
sent tien ala- ja ylärajoja. Talousarviossa on huomioitu uudesta esi-
tys luon nok ses ta alarajan muutoksen vaikutus n. 0,2 M€ (va ki tui sen
asuin ra ken nuk sen veroprosentti ja muun asuinrakennuksen ve ro-
pro sent ti).

Valtionosuudet

Valtionosuusarvio perustuu peruspalvelujen valtionosuuden osalta
kun ta lii ton laskelmiin 20.9.2016. Kuntaliiton laskemat tarkentuvat
syk syn kuluessa. OKM:n valtionosuudesta ei tässä vaiheessa ole
saa ta vil la tietoja, joten valtionosuusarvio perustuu kaupungin omaan
ar vi oon ja tarkistettuihin lukion oppilasmääriin.
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Kaupunginhallitus § 218 03.10.2016

 Merkittävimmät muutokset valtionosuudessa 2016 ---> 2017
 - veromenetysten kompensaatio
 - kilpailukykysopimuksesta aiheutuva valtionosuuden vähennys
 - eläkeuudistuksen rahoitus
 - perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirto Kelalle
 - valtionosuusleikkaukset vuodelle 2017
 - määräytymistekijöiden päivitys (osa päivitetään myöhemmin)
 - indeksikorotus -0,7 %
 - kustannustenjaon tarkistus
 - kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset
 - kuntaliiton arvio verotulotasauksesta
 - ammatillisen koulutuksen rahoitusosuuden muutos.

 Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset ovat; subjektiivisen var-
hais kas va tus oi keu den muutokseen liittyvä yksityisen hoidon tuen
muu tos, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos sekä yli
3-vuo tiai den lasten ja kasvattajien määrän suhteellinen muutos.
Muut tehtävien ja velvoitteiden muutokset koskevat sosiaali- ja ter-
veys pal ve lui ta.

Oheismateriaali: Talousarvion valmisteluaineistoa

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää suorittaa talousarvion I-käsittelyn ja päät-
tää jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien
2018-2019 taloussuunnitelman I-käsittelyn tiedokseen ja päätti, että
vuoden 2017 talousarvion II-lukemiseen tulee virkamiesvalmistelun
pohjalta tehdä talousarvioesitys, joka on tasapainossa.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Heikki Luukkanen saapui 3.10.2016 tämän
pykälän käsittelyn aikana paikalle klo 10.30.

Merkittiin, että 3.10.2016 tämän pykälän käsittelyn aikana olivat poissa,
jäsen Heikki Tanninen klo 12.15 - 12.20 ja jäsen Kari Toivanen klo 12.15 - 13.10.

Merkittiin, että 4.10.2016 tämän pykälän käsittelyn aikana olivat poissa,
jäsen Kari Toivanen klo 9.45 - 11.10 ja Heikki Luukkanen klo 12.15 - 12.30.

Merkittiin, että jäsen Markku Pentikäinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana 4.10.2016 klo 9.50.

Merkittiin, että palvelujohtaja Harri Valtasola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana 4.10.2016 klo 14.00.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 219 03.10.2016

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 219 1. Asiakaspalautteita Virasojan koulun väistötilaratkaisusta ja
 vastine näihin.

 2. Imatran kaupunki on saanut Vuoden 2016 Olosuhdepalkinnon
 Pesäpalloliitolta

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 31 18.05.2015
Kaupunginhallitus § 220 03.10.2016

Sosialidemokraatisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran Seudun
Sähkö Oy:n osakkeista luopuminen

478/02/05/05/2015

KV § 31 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti otsikossa mainitun
valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle.

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja valtuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 ___________________

KH § 220 Valmistelija: Marita Toikka

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite
18.4.2016:

 "Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeista luopuminen. Imatran kau-
pun ki on ISS:n suurin osakkeenomistaja, mutta sen edustus yh tiös-
sä on pienosakkeenomistajien toimesta jätetty erittäin vähäiseksi ei-
kä omistuksella ole nykyisen kilpailulainsäädännön vuoksi merkitystä
kun ta lais ten maksaman sähkön hintaan.

 Imatran kaupunki omistaa ISS:stä A-sarjan osakkeita 279 800 kpl ja
S-sar jan osakkeita 135 808 kpl Osinkoa kaupungille tilitettiin vuo del-
ta 2013 228 584 euroa.

 Vaikka Imatran kaupunki on suurin osakkeenomistaja, sen ää ni val-
taa syö yhtiössä valtausten suojaksi tehty yhtiöjärjestyksen muutos,
ää ni leik ku ri, millä puolestaan pienosakkeenomistajat turvaavat
oman päätösvallan yhtiössä.

 Äänioikeutta yhtiössä leikkurin vuoksi voidaan käyttää enimmillään
 3 200:n A-osakkeen ja 32 000 S-osakkeen äänellä.

 Yhtiön hallitus ja johtavat toimihenkilöt ovat puuttuneet myös kau-
pun gin edustajien edustuskelpoisuuteen yhtiössä ja torpedoineet
kau pun gin valitsemien edustajien valinnan yhtiön hallintoon.

 Valtuustoryhmämme ei näe tarpeelliseksi omistusta, ainakaan tässä
laa juu des sa, Imatran Seudun Sähkö Oy:ssä. Kaupunki käyttää va-
pau tet ta vat varat nykyistä paremmin kaupunkilaisten hyödyksi.

 Esitämme, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ISS:n osakkeista luo-
pu mi sek si vähintään äänioikeusleikkurirajaan saakka."
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Kaupunginvaltuusto § 31 18.05.2015
Kaupunginhallitus § 220 03.10.2016

Kaupunginlakimies Kaisa Heinon selvitys 27.9.2016:

"Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusta ja omistuksesta luopumista
on valmisteltu osaltaan konsernirakennetta koskeneessa ke hit tä mis-
ko ri val mis te lus sa kaupunginhallituksen 23.11.2015 § 285 aset ta-
mien kehittämiskoritoimeksiantojen mukaisesti. Ke hit tä mis ko ri val-
mis te lun loppuraportit on käsitelty kaupunginhallituksessa 6.6.2016
§ 151.

Konsernirakennetta koskeneen kehittämiskorin lop pu ra port ti lin jauk-
sen perusteella käynnistettiin yhteistyössä Imatran Seudun Sähkö
Oy:n ja asiantuntijakonsultin kanssa selvitykset osakkeiden arvosta,
se kä niiden mahdollisesta realisoinnista. Selvitykset osakkeiden ar-
vos ta ja niiden myyntiin vaikuttavista seikoista on tehty kesän 2016
ai ka na yhteistyössä Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja julkisen sektorin
ra hoi tus jär jes te lyi hin erikoistuneen, Kuntarahoitus -konserniin kuu lu-
van Inspira Oy:n kanssa. Yhteenveto arvonmäärityksen työvaiheista
ja menetelmistä on nähtävillä kokousmateriaalissa.

Kaupungin omistusosuus yhtiön ulkona olevien osakkeiden lu ku-
mää räs tä on 11,9 %. Kaupungin omistuksessa olevan osake-erän
myy tä vyy teen ja houkuttelevuuteen vaikuttavat muun muassa Imat-
ran Seudun Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ää ni val ta leik ku ri- ja
S-osakkeiden luovutusrajoitukset. Em. seikat vaikuttavat
myyntiprosessin toteutukseen, ja edellyttävät monitahoista
asiantuntijuutta myyntiprosessin menestyksekkäässä läpiviennissä."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan kon ser ni joh-
ta ja na neuvottelemaan ja tekemään jatkotoimeksiannon asian tun ti-
ja neu von ta pal ve luis ta Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeiden
myyn nin valmistelussa ja toteutuksessa tavoitteena, että kaupungin
omis tuk ses ta Imatran Seudun Sähkö Oy:ssä luovutaan ko ko nai suu-
des saan.

Kaupunginhallitus saattaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja
esittää, että valtuusto toteaa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 211 26.09.2016
Kaupunginhallitus § 221 03.10.2016

Imatra Bace Camp Oy:n omistusjärjestelyjen toteutuksen jälkeinen
hallituksen nimeäminen ja yhtiöjärjestysmuutokset

1534/02/07/01/2016

KH § 211 Valmistelija: Marita Toikka

Kaupunginlakimies Kaisa Heinon selvitys 19.9.2016:

 ”Kaupunginhallitus on 12.9.2016 § 194 päättänyt, että kaupunki
ostaa Imatra Base Camp Oy:n koko osakekannan, ja yhtiö ryhtyy
toteuttamaan kaupungin erikseen määrittelemiä myynti- ja
markkinointitehtäviä heti syksyn 2016 aikana. Kaupunginhallitus
päätti samalla, että se nimeää erikseen edustajansa yhtiön
hallitukseen. Yhtiön hallituksen nimeäminen on
tarkoituksenmukaista tehdä heti kauppakirjan allekirjoittamisen
yhteydessä tapahtuvan osakeomistuksen siirtyessä kaupungille.
Hallituksen nimeämispäätös voidaan tehdä yhtiön ainoan omistajan
päätöksenä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa
välittömästi kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Voimassa olevan
yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on 1-5 varsinaista
jäsentä. Hallituksen kokoa määriteltäessä on syytä ottaa huomioon
yhtiön muuttuva asema omistuksen muuttuessa, ja sen vuoksi
yhtiöjärjestykseen on tarkoituksenmukaista muuttaa hallituksen
kokoa ylöspäin, esimerkiksi 3 - 7 varsinaista jäsentä.

 Kaupunginhallitus on 31.3.2014 § 63 antanut konserniohjauksen
määräysvallassaan oleville yhtiöille siten, että yhtiöiden on tullut
päättää kaupungin talousjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta
yhtiön hallituksen kokouksissa. Päätös on toimitettu käsiteltäväksi ja
hyväksyttäväksi kaupungin määräysvallassa olevien tytäryhtiöiden
yhtiökokouksissa ja hallituksissa. Vastaava konserniohjaus on
tarkoituksenmukaista antaa myös kaupungin 100 %:een
omistukseen siirtyvälle Imatra Base Camp Oy:lle.

Kaupunginhallituksen 12.9.2016 tekemän päätöksen mukaisesti
yhtiö ryhtyy toteuttamaan kaupungin määrittämiä myynti- ja
markkinointitehtäviä heti syksyllä 2016. Kaupungin sidosyksikkönä
(in-house-yhtiönä) toimintansa aloittavan Imatra Base Camp Oy:n ja
kaupungin välinen sopimus loppuvuoden aikana toteuttavista
tehtävistä ja siihen osoitettavista resursseista saatetaan erikseen
päätettäväksi kaupunginhallitukselle.”
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Kaupunginhallitus § 211 26.09.2016
Kaupunginhallitus § 221 03.10.2016

Talousjohtaja Kai Roslakan selvitys 19.9.2016:

 ” Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja 114
§:n mukaan konsernitilinpäätös on laadittava samalle kaudelle.
Imatra Base Camp Oy:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen tilikautta
koskeva kohta ei ole Kuntalain vaatimusten mukainen, joten tilikausi
on muutettava vastaamaan Imatran kaupungin tilikautta. ”

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Imatra Base Camp
Oy:n hallitukseen, sekä päättää, että yhtiöjärjestystä muutetaan
siten, että yhtiön hallituksen varsinaisia jäseniä tulee olla 3 - 7, sekä
siten, että yhtiön tilikausi muutetaan kalenterivuodeksi.

 Samalla kaupunginhallitus antaa kaupungin omistukseen siirtyvälle
yhtiölle konserniohjauksen siitä, että yhtiö tekee
kaupunginhallituksen päätöksen 31.3.2014 § 63 mukaisen
päätöksen kaupungin talousjohtajan läsnäolo- ja puheoikeudesta
yhtiön hallituksen kokouksissa.

 Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai tämän
määräämän allekirjoittamaan yhtiön ainoan osakkeenomistajan
päätökset yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa yhtiön
hallituksen nimeämiseksi, hallituksen jäsenten lukumäärän ja yhtiön
tilikauden muuttamiseksi yhtiön yhtiöjärjestykseen, sekä edellä
mainitun kaupungin talousjohtajan läsnäolo- ja puheoikeuteen
liittyvän konserniohjauksen edellyttämän päätöksen tekemiseksi.

Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle.

 ___________________

KH § 221 Valmistelija: Marita Toikka

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa Imatra Bace Camp
Oy:n hallitukseen, sekä päättää, että yhtiöjärjestystä muutetaan si-
ten, että yhtiön halllituksen varsinaisia jäseniä tulee olla 3 - 7, sekä
si ten, että yhtiön tilikausi muutetaan kalenterivuodeksi.

 Samalla kaupunginhallitus antaa kaupungin omistukseen siirtyvälle
yh tiöl le konserniohjauksen siitä, että yhtiö tekee kau pun gin hal li tuk-
sen päätöksen 31.3.2014 § 63 mukaisen päätöksen kaupungin ta-
lous joh ta jan läsnäolo- ja puheoikeudesta yhtiö hallituksen ko kouk-
sis sa.
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Kaupunginhallitus § 211 26.09.2016
Kaupunginhallitus § 221 03.10.2016

 Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai tämän mää rää-
män allekirjoittamaan yhtiön ainoan osakkeenomistajan päätökset
yh tiö ko kouk sen toimivaltaan kuuluvassa asiassa yhtiön hallituksen
ni meä mi sek si, hallituksen jäsenten lukumäärän ja yhtiön tilikauden
muut ta mi sek si yhtiön yhtiöjärjestykseen, sekä edellä mainitun kau-
pun gin talousjohtajan läsnäolo- ja puheoikeuteen liittyvän kon ser ni-
oh jauk sen edellyttämän päätöksen tekemiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin ja nimettiin seuraavat henkilöt Imatran Bace Camp Oy:n
hallitukseen:

 Toni Roponen
 Mirja Borgström
 Juha Isoaho
 Ohto Nuottamo
 Kirsi Viskari
 Topiantti Äikäs
 Pertti Lintunen, puheenjohtaja

 Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen
määräämänsä, yhtiön ainoan omistajan päätöksellä, tarkentamaan
vielä yhtiöjärjestykseen yhtiön tarkoitusta vastaamaan sitä, mitä
kaupunginhallitus on yhtiön tarkoituksesta aiemmissa päätöksissä
linjannut seuraavasti:

 3 § Yhtiön toimiala ja tarkoitus:

 Yhtiön toimiala on alueen, sen tonttien, tilojen ja tapahtumien
markkinointi ja myynti Imatran kaupungin konserniohjauksen
mukaisesti, alueen elinvoimaisuutta tukevien liikunta-, matkailu-,
kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen tarjoaminen ja näiden toimintojen
tukeminen alueella, liikuntapaikkojen, sekä alueen
virkistysinfrastruktuurin ylläpito- ja kehittämispalvelut sekä alan
konsultointipalvelut.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 222 03.10.2016

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH § 222 Pöytäkirjat:

 Etelä-Karjalan jätelautakunta 20.9.2016

 Hyvinvointilautakunta 20.9.2016

 Imatran seudun ympäristölautakunta 20.9.2016

 Kaupunkikehittämislautakunta 20.9.2016

Viranhaltijapäätökset:

Tilahallintapäällikkö
- 26.9.2016 § 17 / Rakennuksien purku-urakka

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt pöytäkirjat ja
viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, ettei kaupunginhallitus käytä
otto-oikeuttaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 223 03.10.2016

Saapuneet kirjeet

KH § 223 Sosiaali- ja terveysministeriö
 Kuntainfo / Kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien

väliaikaista rajoittamista koskevat säännökset sosiaali- ja
terveydenhuollossa
Dnro 269/03.00/2016

Valtiovarainministeriö
 Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista

vuodelle 2016, sisältäen kohdat 1 - 4
 Dnro 982/02.05.01/2016

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:

216 - 219, 222, 223

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

220, 221

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
-aika

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

Imatran kaupunginhallitus
Virastokatu 2
55100 Imatra

Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi

Pykälät: 220, 22I

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
hakea 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
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä 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
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään
pöytäkirjaan


