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Kaupunginhallitus

Aika 11.12.2017 klo 14:00 - 14:13

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
Tikka Markus varajäsen

Poissa Äikää Tarja jäsen
Matikainen Tommi valtuuston 1 vpj.

Muut osallistujat Hasu Rami kaupunginjohtaja
Heino Kaisa hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Malm Niina valtuuston puheenjohtaja
Saarimäki Erkki valtuuston 2 vpj
Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja
Äikäs Topiantti kaupunkikehitysjohtaja
Hupli-Oinonen Liisa viestintäjohtaja

Allekirjoitukset

 Anna Helminen Kaisa Heino
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 344 - 348

Pöytäkirjan tarkastus

 Heikki Luukkanen Lilla Saaristo

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

19.12.2017 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
19.12.2017 alkaen www.imatra.fi
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Kaupunginhallitus § 344 11.12.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 344

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 345 11.12.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 345

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Luukkanen ja Lilla Saa ris to.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 346 11.12.2017

Tiedoksiannot

KH § 346 1. Edustajan nimeäminen TYP-johtoryhmän korvaavaan Ete lä-Kar ja-
lan työllisyystyöryhmään; edustaja ja varaedustaja nimetään vi ran-
hal ti ja pää tök sel lä lähtökohtaisesti TYP-johtoryhmän edustuksen
poh jal ta

 2. Käytiin läpi muistamiset: Svetogorsk Vuoksi -seminaari 9.12.2017
/ Erkki Saarimäki; Veiterän veteraanit; Bandy Old Boys World Cup
18.11.2017 / Niina Malm

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 27/2017 808

Kaupunginhallitus § 335 27.11.2017
Kaupunginhallitus § 347 11.12.2017

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan
valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

1814/03/00/2017

KH § 335 Valmistelija: Kaisa Heino

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 3.11.2017:

"LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA
LAIK SI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TER-
VEY DEN HUOL LOS SA

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kun-
ta yh ty mil tä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen
tuot ta jil ta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liit tee-
nä olevasta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta
luon nok ses ta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hal li tuk-
sen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat an-
taa asiassa lausuntonsa.

Lausuntoaika on viikot 44/2017 - 50/2017. Lausuntoaika on poik-
keuk sel li ses ti kuusi viikkoa, koska hallituksen esitysluonnoksen run-
ko na on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan va lin nan-
va pau des ta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tar-
kas tus vi ras tos ta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017vp).
Lau sun noil le lähtevään hallituksen esitysluonnokseen on tehty edus-
kun nan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muut
vält tä mät tö mät muutokset. Lisäksi valmistelun yhteydessä on laa dit-
tu uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen te-
ke mien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan maakunta- ja so si-
aa li- ja terveydenhuollon uudistus. Lausuntopyynnön kohteena ole-
val la lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali- ja ter vey den huol-
lon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa
pal ve lu jen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän
kan nus tei ta kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan ke hit tä-
mi seen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuu lu-
vaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on koh den-
net tu ja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn
voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyn vastauksia on mah dol li-
suus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus va paa muo-
toi seen kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin.

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen vii meis te-
le mi ses sä. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja ter veys-
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Kaupunginhallitus § 335 27.11.2017
Kaupunginhallitus § 347 11.12.2017

mi nis te ri öön 15.12.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset
ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain mää-
rä ai kaan mennessä saapuneet lausunnot."

 Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan selvitys:

 Imatran kaupungin lausuntoluonnoksen ovat valmistelleet ke hit tä-
mis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo, var hais kas va tus pal-
ve lui den päällikkö Minna Leinonen ja hyvinvointipalveluiden pääl lik-
kö Arja Kujala. Lausunnossa on huomioitu Etelä-Karjalan sai raan-
hoi to pii rin valmistelema lausuntoluonnos (teksti mustalla). Imatran
kau pun gin lausuntoon (teksti punaisella) on pyritty lisäämään kun ta-
lais nä kö kul maa. Monivalintavaihtoehdoissa Imatran valinta on ko-
ros tet tu keltaisella.

Oheismateriaali: Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa,
la ki luon nos 3.11.2017

 Imatran kaupungin lausunto luonnoksesta sosiaali- ja ter vey den-
huol lon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausuntoluonnoksen
mukaisen lausunnon asiassa.

Päätös: Jätettiin pöydälle.

___________________

KH § 347 Valmistelija: Kaisa Heino

Työllisyys- ja kehittämispäällikkö Sirkku Sarlomo sekä hy vin voin ti-
pal ve lui den päällikkö Arja Kujala olivat kokouksessa sel vit tä mäs sä
asiaa.

Oheismateriaali: Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa,
la ki luon nos 3.11.2017

 Imatran kaupungin lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveyden-
huol lon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausuntoluonnoksen mu-
kai sen lausunnon asiassa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 348 11.12.2017

Palveluverkko-projektin henkilöstökulu määrärahavarauksen korotus
vuoden 2018 talousarvioon

2238/02/02/00/2017

KH § 348 Valmistelija: Kai Roslakka

Talousjohtaja Kai Roslakan selvitys 5.12.2017:

”Kaupungin palveluverkkoratkaisun täytäntöönpanon aikataulu on tii-
vis ty nyt alkuperäisestä vuoden 2026 tavoitteesta noin viidellä vuo-
del la (tavoite v. 2021). Palveluverkkorakentamisen ohjausryhmä ja
kau pun gin hal li tus ovat linjanneet määräaikaisen projektipäällikön
rekrytoinnin em. projektin johtamistehtävään suoraan kau pun gin joh-
ta jan alaisuuteen. Projektille varatut henkilöstökulut tulee päi vit tää
em. linjauksen mukaiseksi.”

Talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törösen lau sun-
to 5.12.2017:

 ”Vuoden 2018 talousarviossa oleva laskennallinen ylijäämä on tällä
het kel lä 34.833 €.  Korotetun 84.370 €:n varauksen jälkeen vuoden
2018 talousarvion laskennallinen ylijäämä asettuu 1.376 euroon.

 Taloushallinto puoltaa palveluverkko-projektin henkilöstökuluja var-
ten varatun määrärahavarauksen korotusta yhteensä 33.457 eu rol-
la."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
nos taa palveluverkkoprojektin henkilöstökulujen mää rä ra ha va rauk-
sen 84.370 euroon.

 Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

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:

344-348

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


