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Kaupunginhallitus

Aika 07.08.2017 klo 15:00 - 16:15

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu
220 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 528
221 Pöytäkirjantarkastajien valinta 529
222 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 530
223 Edustajien valinta kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi

sekä  Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan vuosille
2017 - 2021

531

224 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 533
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Kaupunginhallitus

Aika 07.08.2017 klo 15:00 - 16:15

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138

Osallistujat

Läsnä Helminen Anna puheenjohtaja
Nokelainen Ilkka 1. varapuheejohtaja
Aalto Airi jäsen
Härkönen Timo jäsen
Lankinen Veikko jäsen
Luukkanen Heikki jäsen
Nissinen Anne jäsen
Saaristo Lilla jäsen
Telkkä Jani jäsen
Äikää Tarja jäsen
Hirvonen Esa varajäsen

Poissa Airas  Mikko 2. varapuheenjohtaja
Hasu Rami vs. kaupunginjohtaja
Malm Niina valtuuston puheenjohtaja

Muut osallistujat Heino Kaisa hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Matikainen Tommi valtuuston 1 vpj.
Saarimäki Erkki valtuuston 2 vpj.
Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja
Äikäs Topiantti kaupunkikehitysjohtaja
Sarlomo Sirkku kehittämis- ja

työllisyyskoordinaattori
Poistui klo 15.40

Törönen Raikko talous- ja
rahoitussuunnittelupäällikkö

Poistui klo 16.10

Allekirjoitukset

 Anna Helminen Kai Roslakka
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 220 - 224

Pöytäkirjan tarkastus

 Heikki Luukkanen Lilla Saaristo



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2017 527

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

15.8.2017 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginhallitus § 220 07.08.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 220

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 221 07.08.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 221

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Luukkanen ja Lilla Saaristo.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 222 07.08.2017

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 222 1. Tilannekatsaus maakuntauudistukseen ja alueelliseen
väliaikaishallintoon

 - Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote sekä sote- ja
maakuntauudistuksen aikataulu on esityslistan oheismateriaalina

 - kehittämis-ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo oli
kokouksessa esittelemässä asiaa

 2. Talousraportointi
 - Talous-ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen esitteli

kokouksessa asiaa

 3. Stora Enson bioaika-rekka Vuoksenniskan koululla tiistaina
3.10.2017

Päätös: Merkittin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 223 07.08.2017

Edustajien valinta kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi sekä
Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan vuosille 2017 - 2021

1969/00/04/02/2017

KH § 223 Valmistelija: Kaisa Heino

Puolueet ja muut ryhmittymät ovat toimittaneet omat esityksensä va-
lit ta vik si luottamushenkilöiksi alla määriteltyihin luottamuselimiin ja
ne on huomioitu kaupunginjohtajan päätösesityksessä.

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se va-
lit see edustajat alla määriteltyihin luottamuselimiin v. 2017 - 2021
seu raa vas ti:

 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET

 Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita
kun nan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi hen-
ki löä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tu-
lee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva hen ki-
lö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä
kä rä jä oi keu den lautamiehistä säädetään.

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.

 KAAKKOIS-SUOMEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA

 Valtioneuvosto on poliisilaitosten toimialueita koskevalla asetuksella
mää ri tel lyt 1.1.2014 toimintansa aloittaneiden uusien poliisilaitosten
toi mi alu eet ja nimet. Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n
mu kaan Poliisihallitus on vahvistanut poliisin neuvottelukuntien jä-
sen mää rän. Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukunnan jä sen mää-
räk si Poliisihallitus on vahvistanut 21 jäsentä. Kullakin jäsenellä on
hen ki lö koh tai nen varajäsen.

 Toimialueen kaupungeilla on neuvottelukunnassa kaksi varsinaista
jä sen tä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

 1.
 2.
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Kaupunginhallitus § 223 07.08.2017

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se
nimeää kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi v. 2017 - 2021
seuraavat henkilöt:

 1. Esa Hirvonen
 2. Sirpa Heinänen
 3. Juhani Laihia
 4. Marko Lajunen
 5. Juha-Pekka Palovaara
 6. Katri Lätt-Shahmardan

 Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukuntaan v. 2017 - 2021
kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle nimettäväksi:

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

 Timo Härkönen  Lilla Saaristo
 Jani Telkkä   Anne Nissinen

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 224 07.08.2017

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH § 224 Pöytäkirjat

Tarkastuslautakunta 29.6.2017

Viranhaltijapäätökset

Hallintojohtaja
 - 5.7.2017 § 7 / Vuoden 2017 toiminta-avustus/Imatran Big

Band/kesäkurssiin liittyvien ilmaiskonserttien järjestäminen
- 3.8.2017 § 8 / Rullahiihdon SM-kisat Ukonniemessä 5.-6.8.2017

 Vs. kaupunginjohtaja
 - 5.7.2017 § 39 / Jianxinglaisten vierailu Imatralla 10. –

11.7.2017/vieraanvaraisuus
 - 7.7.2017 § 40 / Koulukeskusten johtavien rehtorien ja

apulaisvirkarehtorien nimityspäätöksen 5.5.2017 § 24
täytäntöönpano

 - 18.7.2017 § 41 / Osallistuminen City Transport and Traffic
Innovation konferenssiin Amsterdamissa

 - 19.7.2017 § 42 / Yksityiskohtaiset takausehdot
 - 3.8.2017 § 43 / Markkinointiyhteistyö / Imatran Ketterä

 Talousjohtaja
 - 4.7.2017 § 17 / Imatran kaupungin talousarvioprosessia ja

talousarviorakennetta uudistavan työryhmän asettaminen
 - 4.7.2017 § 18 / Imatran Lämpö Oy:n ja Imatran Veden taseyksikön

mahdollista fuusiota valmistelevan työryhmän asettaminen
- 6.7.2017 § 19 / Kiinteistö Oy Imatran Altaan liittäminen kaupungin
konsernitileihin

Talous- ja hallintopäällikkö:
- 31.7.2017 § 1 / Käännöspalveluiden hankinta

Tilahallintapäällikkö:
- 20.7.2017 § 12 / Asumisoikeuden haltijoiden valinnan
hyväksyminen

 Viestintä- ja hallintopäällikkö   
 - 27.6.2017 § 5 / Vuokravapaus/Imatra Big Band Camp 2017

-kesäkurssi

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt pöytäkirjat ja
viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, ettei kaupunginhallitus käytä
otto-oikeuttaan.
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Kaupunginhallitus § 224 07.08.2017

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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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:

220 - 224

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

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

lautakunta / hallitus

Pykälät:

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


