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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 16

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 17

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Lajunen ja Niina Malm.

 ___________________
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Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 18 1.  Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin ni meä-
mien edustajien tiedoksiannot:

 - Kaupunginhallituksen jäsen Tarja Äikää selvitti kau pun ki ke hi tys lau-
ta kun nan kokousasioita.

 - Kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen selvitti hy vin voin ti-
lau ta kun nan kokousasioita.

 - Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen selvitti
Imat ran Lämpö Oy:n asioita sekä Etelä-Karjalan liiton hallituksen ko-
kous asioi ta.

 2. Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmän raportista
Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen
kor kea kou lu jen opiskelijavalinnoissa
Dnro 1704/12.00.02/2016

 3. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyt tö kus tan nuk-
siin myönnetyn valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2016

 Dnro 991/02.05.00/2016/2017

Taloussuunnittelupäällikkö Liisa Stenbergin selvitys 26.1.2017:

 "Talous- ja rahoitushallintopalvelut on yhteistyössä Hy vin voin ti pal ve-
lui den talouspalveluiden kanssa käynyt läpi opetus- ja kult tuu ri mi nis-
te riön päätöksen vuoden 2016 valtionosuuden tarkistamisesta ja to-
den nut, ettei oikaisuvaatimukseen ole aihetta.

 Päätöksen mukaan kaupungille kaupunki joutuu palauttaman val tiol-
le 173.586 euroa liikaa tilitettyä valtionosuutta.

 Huomioiden myös peruspalvelujen vuoden 2016 valtionosuudet, to-
teu tu ma ylittää 1,1 M€ talousarvion."

 Päätös on liitetty kokousasiakirjoihin.

 4. Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentamisasia:

 Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen otti esille Vuoksenniskan kou lu kes-
kuk sen uudisrakentamista koskevan asian.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kohdat 1 - 3.

 Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentamisasiassa kau pun gin-
hal li tus päätti

 - muistuttaa hyvinvointilautakuntaa valtuuston pal ve lu verk ko pää tök-
ses tä 24.10.2016 ja Vuoksenniskan rakentamista koskevista val-
tuus to ryh mien kannanotoista, sekä valtuuston päätöksen edel lyt tä-
mäs tä aikataulusta koskien Vuoksenniskan koulukeskusta
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 - kehottaa hyvinvointilautakuntaa päättämään asiasta seuraavassa
ko kouk ses saan 7.2.2017

 - ohjeistaa hyvinvointilautakuntaa jatkamaan Vuoksenniskan kou lu-
kes kuk sen suunnittelua kaupunginhallituksen aiemmin päättämä ai-
ka tau lu huomioon ottaen ja valtuustoryhmien kannanottoihin pe rus-
tuen siten, että rakentaminen suunnitellaan tehtäväksi yhdessä
vaiheessa.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 19 30.01.2017

Vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen osana päätöksenteon
valmistelua

1800/00/02/2017

KH § 19 Valmistelija: Marita Toikka

Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan ja kehittämis- ja työl li-
syys koor di naat to ri Sirkku Sarlomon selvitys:

 "Johdanto

 Kunnallishallinnossa tehtävät päätökset ovat usein laajoja vaikuttaen
kun ta lai siin ja kunnan talouteen. Päättäjät joutuvat arvioimaan eri
pää tös-vaih to eh to jen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä ai ka-
jän teel lä. Päätösesitysten läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät
vaih to eh toi sia päätösesityksiä ja arvioita, miten nämä erilaiset pää-
tök set vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisten elämään.

 Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2016 Osallistu ja vaikuta
oh jel man ja linjaukset, joilla varmistetaan osallistu ja vaikuta –toi min-
nan toteutuminen kaupungin toiminnan suunnittelussa ja val mis te-
lus sa:

 ”Osallistaminen tehdään näkyväksi toiminnan ja talouden suun nit te-
lus sa huolehtimalla, että ennakoiva vaikutusten arviointi (EVA) ja ih-
mi siin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) toteutetaan pää tök-
sen teos sa. Asukkaita kuullaan jollain tämän Osallistu ja vaikuta oh-
jel man tavalla ja varmistetaan yhdenvertainen osal lis tu mis mah dol li-
suus osallistujien erityispiirteet huomioiden.

 Kuntalaisille tarjotaan kattavasti erilaisia kuulemis- ja suun nit te lu ti lai-
suuk sia. Osallistumistilanne tulee järjestää niin, että osallistujien on
mah dol li sim man helppo kertoa mielipiteensä.”

 Ennakkoarvioinnin ja asukasosallistumisen velvoitteesta säädetään
myös useissa kunnan toimintaa säätelevissä laeissa:

 Kuntalain 410/2015 mukaan kunta edistää asukkaidensa hy-
vin voin tia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen
pal ve lut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kes tä-
väl lä tavalla. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi tukee
kes tä vää päätöksentekoa.

 Kuntalaki, luku 5. Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus
 Terveydenhuoltolain (11 §, 2011) mukaan kunnan on pää tök-

sen teon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huo-
mi oon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön
ter vey teen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
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 Kuntaliitto on 8.6.2011 julkaissut suosituksen ”Vaikutusten en-
nak ko ar vioin nis ta kunnallisessa päätöksen teossa”.

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sote-uudistuksessa:
Sel vi tys työryhmän ehdotus HYTE-kertoimen käyt töön ot ta mi-
ses ta (hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kerroin) yhtenä
osa na kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen val tion-
osuu den perustetta (ei vielä päätöstä).

 Kaavoitus: Maankäyttö ja rakennuslaki sekä asetus (MRL 9 §
ja MRA 1 §)

 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki)
 Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten selvittämistä

kos ke va SOVA- laki
 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo lait
 EU- oikeus, sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteossa ja

toi min nas sa (SUVA)
 Kielilaki, 2 § ja 10 §
 Lapsivaikutusten arviointia kehitetään edelleen Lapsi ja per he-

pal ve lui den muutosohjelmassa v. 2017-2018 (LAPE, kau pun-
gin hal li tuk sen päätös 31.10.2016 § 255).

 Vaikutusten arvioinnin ja asukasosallistumisen toteuttaminen
Imat ran kaupunkikonsernissa

 Edellä olevaan perustuen Imatran kaupunkikonsernissa tehostetaan
vai ku tus ten arviointia ja asukasosallistumista osana päätöksenteon
val mis te lua. Vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen tehdään
stra te gi sis ta sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeistä pää tök-
sis tä ja, kun päätöksellä on välittömiä tai pitkän aikavälin vaikutuksia
kun ta lais ten hyvinvointiin, terveyteen, elinoloihin ja tietylle ih mis ryh-
mäl le tai alueelle.

 Valmisteltavia asioita, joissa vaikutusten arviointi ja asu kas osal lis tu-
mi nen tehdään sovitulla toimintamallilla:

 Kuntastrategia ja siihen liittyvät ohjelmat ja –suunnitelmat

 Esimerkkejä ohjelmista ja suunnitelmista:

 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimenpideohjelma
 Opetussuunnitelman laatiminen ja sen toteutumisen arviointi
 Nuorisopalvelujen toimintasuunnitelmat
 Maapoliittisen ohjelman laatiminen
 Katu-, ympäristö- ja yhdyskuntatekninen suunnittelu
 Kiinteistöjen suunnittelu
 Liikenneturvallisuus suunnitelman laatiminen
 Joukkoliikenneohjelman laatiminen

 Palveluverkon uudistaminen ja palvelujen muutokset ja kehittäminen

 Hankeideointi ja hankevalmistelu.
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 Jos linjauspäätöksessä on vaikutusten arviointi ja asu kas osal lis tu mi-
nen jo tehty, ei niitä enää operatiivisessa päätöksenteossa tehdä
erik seen. Kaavoituksessa ja ympäristöalaan liittyvässä vi ran omais-
toi min nas sa noudatetaan vaikutusten arvioinnissa ja asu kas osal lis-
tu mi ses sa ko. toimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

Vaikutusten arvioinnin ja asukasosallistumisen kolmivaiheinen
toi min ta mal li:

1. Strategisen vaikuttavuuden arviointi

Strategisten vaikutusten arvioinnissa valmisteltavaa asiaa ar-
vioi daan suhteessa Imatran kaupunkikonsernin strategiassa
ase tet tui hin avaintavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin pis teyt tä-
mäl lä erilaiset ratkaisuvaihtoehdot.

 2.      Yritysten kuuleminen yritysvaikutusten arvioinnissa elin
          kei no po liit ti se na yhteistyönä

Yritysvaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä Elin kei no po-
liit ti sen työryhmän (Elpo) kanssa yritysten kuulemisessa. Ta-
voit tee na on matalan kynnyksen toimintamalli, jossa Elpo työ-
ryh mäl le lähetetään pyyntö pohtia valmistelussa olevaa asiaa
elin kei no elä män kehittämisen näkökulmasta. Vaikutusten ar-
vioin nis ta vastaava viranhaltija käyttää saatua tietoa laa ties-
saan vaikutusten arviointia valmisteltavaan asiaan.

 3.      Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)/Muu vaikutusten
          ar vioin ti

          Päätettäväksi vietävän asian valmistelussa arvioidaan erilaisia
vai ku tuk sia yhtäaikaisesti seuraavista näkökulmista: kun ta lai-
set (mm. lapsivaikutusten arviointi), ympäristö, organisaatio,
hen ki lös tö ja talous. Käytännön työkaluna käytetään soveltuvin
osin sähköisen hyvinvointikertomuksen tietojärjestelmän vai ku-
tus ten arviointi osaa.

          Kaavoitukseen liittyvässä vaikutusten arvioinnissa asu kas osal-
lis tu mi ses sa toimitaan maankäyttö ja rakennuslain edel lyt tä-
mäl lä tavalla.

 Vaikutusten arvioinnin toimintamallia on valmisteltu yhdessä vas tuu-
aluei den kanssa. Lisäksi yritysvaikutusten arvioinnin toimintatapaa
on käsitelty yrittäjien kanssa kaupunginjohtajan aa mu kah vi ti lai suu-
des sa."

 Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala sekä kehittämis- ja työllisyys-
koordinaattori Sirkku Sarlomo olivat kokouksessa esittelemässä
asiaa.
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Oheismateriaali:  Vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen päätöksenteon val mis-
te lus sa prosessikaavio ja strategisten vaikutusten arvioinnin malli on
jaet tu esityslistan liitteenä.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Imatran kaupunkikonsernin asioiden
valmistelussa päätöksentekoon tehostetaan vaikutusten arviointia ja
asukasosallistumista edellä kuvatun toimintamallin käyttöön-
ottamisella välittömästi.

 Asia viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 20 30.01.2017

Valtion työllisyyspaketin vaikutukset työllisyyden edistämiseen

1801/02/01/2017

KH § 20 Valmistelija: Marita Toikka

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon sel vi-
tys:

 Etelä-Karjala kuuluu voimakkaan rakennetyöttömyyden ja pit kä ai-
kais työt tö myy den alueeseen. Imatran seudun työttömyysaste oli
17,1 % marraskuussa 2016. Kaikkiaan työttömiä työnhakijoita on
2124, joista alle 25 vuotiaita on 307 (14,5 %) ja yli 50 vuotiaita 894
hen ki löä (42 %). Ulkomaalaisia työttömiä henkilöitä on 169. Ul ko-
maa lais ten työttömyysaste on 36,1 %.

 Laki julkisista työllisyys- ja yrityspalveluista uudistui 1.1.2017. La ki-
uu dis tus vaikuttaa Eksotelle, kuntiin ja kolmannelle sektorille seu raa-
vas ti:

 Työllisyyspoliittiset määrärahat vähenevät (mm. työ voi ma po liit-
ti nen koulutus, palkkatuet, kuntoutus, starttirahat, maa han-
muut ta jien valmennukset).

 Erityisesti kolmannen sektorin hankkeiden ja palk ka tu ki työl lis-
tä mi sen rahoitus vähenee, jolloin kolmannen sektorin työpaikat
vä he ne vät. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita työt tö-
miä on Etelä-Karjalan alueella n. 2000, joista on arvioitu ole-
van puolet sellaisia työnhakijoita, joiden työkyky ja am ma til li-
nen osaaminen vastaa nykyisten kolmannen sektorin työ teh tä-
vien vaativuustasoa. Yrityksiin sijoittuminen on näiden hen ki löi-
den kohdalla usein epärealistinen tavoite eikä näitä paikkoja
ole mahdollista korvata myöskään kuntouttavalla työ toi min nal-
la.

 Yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille yhteisöille myön net tä-
vään 100 % palkkatukeen on tulossa henkilötyövuosikiintiö,
mi kä tarkoittaa palkkatuella palkkaamisen vähentymistä kol-
man nel la sektorilla. Osa Etelä-Karjalan alueella meneillään
ole vis ta hankkeista on mahdollisesti jäämässä kokonaan ilman
ra hoi tus ta.

 Edellisiin linjauksiin viitaten Kaakkois-Suomen TE-toimisto on
päät tä nyt, että se ei avaa tässä vaiheessa hakua työl li syys po-
liit ti sis ta avustuksista vuodelle 2017.  Työllisyyspoliittiset avus-
tuk set tullevat mahdollisesti hakuun kevään 2017 aikana.
TE-toi mis to on käynyt erilliset neuvottelut jatkosta han ke toi mi-
joi den kanssa, jotta mahdollisimman paljon hankkeissa jo so vi-
tuis ta työllistymistoimista saadaan hoidettua loppuun. Ny kyi sel-
lä volyymilla avustuksia ei tulla kuitenkaan jatkamaan, koska
uu sia työllistettäviä asiakkaita hankkeisiin ei voida ohjata (kos-
kee sadan prosentin palkkatukia).

 Palkkatuetun työn painopiste siirtyy yrityksiin.
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 Tukiajat lyhenevät, tukiaika enintään 12 kk.
 Työttömyysturvan aktiivikäyttö palkkatukeen, starttirahaan, liik-

ku vuus avus tuk seen.
 Palkkatukityöllistäminen kunnille tulee nykyistä kalliimmaksi.

Työs sä olo eh toa kertyy palkkatukityöstä 75 % (aikaisemmin
100 %). Työssäoloehdon täyttymiseksi tarvitaan pidempi työ-
jak so kuin 6 kk. Työssäoloehdon täyttyminen poistaa henkilön
työ mark ki na tuen kuntaosuuden piiristä.

 Työn vastaanottamisvelvoite tiukentuu, jolloin osa työt tö myys-
tur van saajista siirtynee toimeentulotuelle. Siirtymä vähentää
työ mark ki na tuen kuntaosuutta, mutta lisää toi meen tu lo tu ki me-
no ja.

 Eksoten vuodelle 2017 asettamat tavoitteet lisätä palk ka tu ki-
työl lis tä mis tä ja alentaa työmarkkinatuen kuntaosuutta uh kaa-
vat jäädä saavuttamatta.

 Kolmannen sektorin palkkatuen väheneminen (100 % tuki) uhkaa
Ete lä-Kar ja las sa monen työpajan, kierrätyskeskuksen ja ruokalan
toi min taa. Jär jes töil lä on ollut viime vuosikymmeninä tärkeä rooli
1990-lu vun alun la mas sa muodostuneen rakenteellisen työt tö myy-
den purkamisessa. Jär jes töt ovat tarjonneet tukea ja työpaikkoja hei-
kos sa työ mark ki na-ase mas sa oleville työttömille. Keskeistä jär jes tö-
jen työl lis tä mi ses sä on ollut työllistettyjen työelämävalmiuksien sekä
toi min ta ky vyn vah vis ta mi nen, mikä on myös parantanut työl lis tet ty-
jen edellytyksiä työl lis tyä avoimille työmarkkinoille. Työllisyysasteen
nos ta mi nen ja työttömyysasteen sekä työttömyydestä julkiselle ta-
lou del le aiheutuvien kustannusten vähentäminen edellyttää sekä yri-
tys ten elinvoiman edistämistä että kolmannen sektorin toi min ta edel-
ly tys ten selvittämistä ja turvaamista.

 Kiristyneiden linjausten takia kolmannen sektorin toimintana pit kä ai-
kais työt tö mien työllistäminen vähenee ja toimintaa joudutaan so-
peut ta maan vastaamaan väheneviä resursseja. Heikoimmassa työ-
mark ki na-ase mas sa olevien työnhakijoiden väylä avoimille työ mark-
ki noil le kapenee ja työttömyys heikentää ihmisten hyvinvointia. Toi-
men pi teet pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun ovat vaarassa jäädä
ko ko naan kuntien vastuulle. Lakimuutosten kustannusvaikutukset
voi vat olla Etelä-Karjalan alueella pahimmillaan useita miljoonia eu-
ro ja. (esim. 1000 henkilöä lisää työmarkkinatuen kuntaosuus listalle
= 4,2 M€). 

 Lakimuutoksen merkittävien negatiivisten vaikutusten vuoksi  on tär-
keää nopealla aikataululla löytää ratkaisuja, miten kolmannen sek to-
rin palkkatukityöllistämisen paikkoja pystytään säilyttämään la ki muu-
tok sis ta huolimatta ja, mitä muita vaihtoehtoja aktivoinnin mah dol lis-
ta mi sek si on olemassa sekä, miten on tehokkainta toimia haittojen
mi ni mi oi mi sek si.
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 Imatran kaupunki, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat,
Ek so te sekä kolmannen sektorin toimijat TyönVuoksi ry. ja IntoPajat
ry. pitivät palaverin 22.12.2016 valtion työllisyyspoliittisten päätösten
vai ku tuk sis ta Imatran seudun työllisyyden edistämistoimintaan ja mi-
ten negatiivisia vaikutuksia voitaisiin lieventää.

 Sekä työhallinnon että Eksoten tavoite on nostaa pit kä ai kais työt tö-
mien aktivointiastetta. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien
työn ha ki joi den palvelujen toimivuus edellyttää, että TE-toi mis tol la ja
TYP:l lä on käytettävissään työ-/työtoimintapaikkoja, joihin työt tö miä
voi ohjata. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen ja si säl-
lön kehittäminen (vaikuttavuus, laadunvalvonta) lieventävät osal taan
la ki muu tos ten vaikutusta. Kolmannen sektorin toimijat ovat läh te-
neet sopeuttamaan toimintaansa väheneviin resursseihin.

 Maakuntauudistukseen valmistautuminen on käynnissä. Rat kai se-
mat ta on kuitenkin vielä mm. mikä on kuntien rooli jatkossa työl lis tä-
mi ses sä, jääkö työmarkkinatuen kuntaosuus edelleen kuntien mak-
set ta vak si ja, mikä on kolmannen sektorin rooli. Paikallisen pal ve lu-
ver kon säilyminen maakuntauudistuksessa on Eksoten ja kuntien
kan nal ta työllisyyspalvelujen kannalta tärkeää.

 Palaverin jatkotoimenpiteenä katsottiin tarpeelliseksi käynnistää alu-
eel li nen selvitys, jossa kartoitetaan lakimuutosten vaikutukset, ote-
taan kantaa kolmannen sektorin rooliin työllisyyden hoidossa ja sen
toi min ta edel ly tyk siin, valmistaudutaan tulevaan maa kun ta uu dis tuk-
seen (palvelujen järjestäjä-tuottaja-malli, paikallisen palveluverkon
säi lyt tä mi nen) ja selvitetään työllistämistoimenpiteiden (palkkatuki,
työ ko kei lu, kuntouttava työtoiminta) kokonaiskustannukset sekä ar-
vioi daan näiden palvelujen tarkoituksenmukaisinta tuottamistapaa.

Eksoten yhteiskunnallisen osallisuuden ja työelämäpalvelujen
johtaja Tiina Kirmanen toteaa lausunnossaan, että ratkaisuja on
etsittävä Eksoten, kuntien, TE-toimiston ja kolmannen sektorin
välisellä yhteistyöllä. Lausunnossa todetaan myös, että työllisyyden
hoidon toimintaympäristön muutosten johdosta on tarve toteuttaa
Etelä-Karjalan alueella maakunnallinen selvitys, jossa

 - kartoitetaan lakimuutosten ja työhallinnon linjausten vaikutukset 3.
sek to rin rooliin työllisyyden hoidossa ja sen toimintaedellytyksiin
muut tu vas sa toimintaympäristössä. Selvitettäisiin esim. toimijoiden
yh dis ty mi sen ja yhdistyspohjaisen toiminnan yrityspohjaiseksi muut-
ta mi sen vaikutukset.

 - kartoitetaan lakimuutosten ja työhallinnon linjausten vaikutukset jul-
ki sen sektorin (Etelä-Karjalan kunnat ja Eksote) mahdollisuuksiin jär-
jes tää tuetun työllistämisen työ- ja työtoimintapaikkoja.

 - valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen, joka to den nä-
köi ses ti tulee pohjautumaan palvelujen järjestäjä-tuottaja-malliin.
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 - arvioidaan työllistämistoimenpiteiden (palkkatuki, työkokeilu, kun-
tout ta va työtoiminta) kokonaiskustannuksia ja näiden palvelujen tar-
koi tuk sen mu kai sin ta tuottamistapaa. 

 Kasvava rakenne- ja nuorisotyöttömyys on keskeinen haaste Ete-
lä-Kar ja las sa. Pitkittyneen työttömyyden myötä vaikeassa työ mark ki-
na-ase mas sa olevat henkilöt tarvitsevat usein monialaista ja hen ki lö-
koh tais ta ohjauspalvelua ja vain osa heistä pääsee ohjauksen ja pal-
ve lu jen piiriin. Ratkaisukeinoja pitkäaikaistyöttömyyden mukanaan
tuo miin ongelmiin on haettu vuosien saatossa mm. useissa työl li-
syyt tä edistävissä yhteistyöhankkeissa. Viimeksi keväällä 2016 maa-
kun ta haki alueellisiin työllisyyden hoidon kokeiluihin, joilla luodaan
vuo si na 2017 ja 2018 asiakaslähtöinen ja hallintorajat ylittävä toi min-
ta mal li työvoima- ja yrityspalveluille. Etelä-Karjalan maakunta ei
pääs syt mukaan kokeiluihin, mutta Eksote on yhteistyössä TE-toi-
mis ton, Kelan ja kuntien kanssa jatkanut paikallisen toimintamallin
ra ken ta mis ta osana työllistymistä edistävän monialaisen yh teis pal-
ve lun TYPin rakennetta.

 Eksoten hallitus on 12.10.2016 hyväksynyt esityksen asia kas pal ve-
lu ra ken teen uudistamiseksi. Tavoitteena on ollut, että vuoden 2017
alus ta siirrytään usean asiakasvastuutahon mallista yhden vas tuu ta-
hon malliin. Esitetyssä mallissa TE-toimiston palvelulinjajaon mu kai-
ses ti tuetun työllistämisen palvelulinjan (ns. 3. palvelulinja) asiak kai-
den ohjaus- ja asiakasvastuu keskitetään TYPiin. Lisäksi tarkoitus
on koota yhden hankintastrategian alle Eksoten ja TE-toimiston työl-
lis ty mis tä edistävät palveluhankinnat. Uudessa mallissa asia kas oh-
jauk sen vastuu on TYPissä, missä tehdään asiakkaan alkukartoitus,
asiak kaan monialainen työllistymissuunnitelma ja asiakkaan ohjaus
tar vit ta viin palveluihin. Uutta mallia on rakennettu TYP-johtoryhmän
avus tuk sel la.

 Eksote on uudistanut oman organisaatiorakenteensa ja tehnyt tar vit-
ta via käytännön järjestelyitä. Uuden toimintamallin valmistelu on kui-
ten kin kesken johtuen Kelan kanssa kesken olevista neuvotteluista
toi meen tu lo tu kea hakevan velvollisuudesta olla työttömänä työn ha-
ki ja TE-toimistossa. Tavoitteena on yhdessä löytää asiakaslähtöisiä
rat kai su ja etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on ns. so si aa li-
nen rajoite työn tai TE-palvelujen vastaanottamiselle. Lisäksi Kelan
kans sa neuvotellaan Kelan työkykyyn ja eläkeselvittelyihin liittyvien
ke hit tä mis hank kei den kytkemiseksi Etelä-Karjalan työl li syys ko kei-
luun.

 Vaikka kokeilusopimuksen allekirjoittaminen keskeneräisten neu vot-
te lu jen vuoksi viivästyy asetetusta aikataulusta, Eksote ja TE-toi mis-
to käynnistävät monialaisen palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden
osal ta kartoituksen, jossa kartoitetaan n. 3 000 asiakasta heti hel mi-
kuun alusta lähtien. Tarkoituksena on TE-toimiston ja TYP:n yh teis-
työl lä selvittää ko. asiakaskunnan palvelutarpeet ja ohjata asiakkaat
oi kei siin palveluihin.
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 Kelan kanssa pidetyssä neuvottelussa on sovittu, että Etelä-Karjala
on mukana Kelan työkyvyn arviointiin ja eläkeselvittelyihin liittyvässä
ke hit tä mis hank kees sa. Hankkeessa halutaan luoda systeemi, jolla
työ ky vyt tö mien tai syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden pal ve lu-
tar peet tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, asiak-
kaat ohjataan oikeaan palveluun, taataan palveluprosessin toi mi-
vuus ja varmistetaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyvien pal ve-
lui den vaikuttavuus. Eläkeselvittelyissä halutaan myös lisätä vai kut-
ta vuut ta em. tahojen yhteistyötä, prosesseja ja palveluja ke hit tä mäl-
lä ja selkeyttämällä. Hankkeessa lähdetään mahdollisimman no-
peas ti toimimaan ja kokeilemaan. Toimivat kokeilut jalostetaan pi lo-
toin nin kautta varsinaiseksi toiminnaksi.

Oheismateriaali: Muistio palaverista diaesityksineen  22.12.2016 ja Eksoten lausunto
asi aan on jaettu oheismateriaalina.

Kj:n ehdotus: Imatran kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä olevan
työl lis tä mi sen tilanneselvityksen ja painottaa valtion työllisyyspaketin
hait ta vai ku tuk sen minimimoimiseksi työllisyyspalvelujen uuden toi-
min ta mal lin nopeaa käyttöönottamista ja esittää, että Eksote yh des-
sä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vastaa maakunnallisen
sel vi tyk sen toteuttamisesta ja rahoituksesta.

Asia viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kj:n kokouksessa tekemä ehdotus:

Imatran kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä olevan
työl lis tä mi sen tilanneselvityksen ja painottaa valtion työllisyyspaketin
hait ta vai ku tuk sen minimimoimiseksi työllisyyspalvelujen uuden toi-
min ta mal lin nopeaa käyttöönottamista ja esittää, että Eksote yh des-
sä kolmannen sektorin toimijoiden sekä maakunnan kuntien kanssa
vas taa maakunnallisen selvityksen toteuttamisesta ja rahoituksesta.

 Asia viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus.

 ___________________
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Imatran kylpylään liittyvän vuokrasopimuksen tarkistaminen ja
vuokrasopimuksen tekeminen uuden allasosaston tontista

1774/10/00/02/2017

KAUPKLTK § 5 Valmistelija: Pekkala Sini

Imatran kaupunki on vuokrannut Etelä-Karjalan Kuntoutumissää tiöl-
le Ukonniemestä Imatran kylpylän alueen vuonna 1982 al le kir joi te-
tul la vuokrasopimuksella, jota on tarkistettu 19.5.2000 sekä
23.1.2012. Vuokra-alueeseen kuuluu nykyisin kylpylän tontti 4 (kiin-
teis tö tun nus 153-38-1-4) osoitteessa Purjekuja 2 ja pienempi, ra ken-
ta ma ton tontti 1 (kiinteistötunnus 153-38-19-1) osoitteessa Purjekuja
1. Voimassaolevan asemakaavan mukaan tontti 4 kuuluu matkailua
pal ve le vien rakennusten korttelialueeseen (RM), jonka ra ken nus oi-
keus on 29 800  k-m². Nykyinen asemakaava mahdollistaa tontin 4
ja ka mi sen useammaksi tontiksi.

Imatran Seudun Yritystilat Oy on neuvotellut Etelä-Karjalan Kun tou-
tu mis sää tiön kanssa uuden allasosaston rakennuttamisesta tontin 4
alu eel le Imatran kylpylän yhteyteen. Tältä osin kaupunginhallitus on
teh nyt konserniohjauksesta päätöksen 21.11.2016 § 271.

Kylpylälaajennuksen toteuttaminen vaatii kaupunkisuunnittelun puo-
lel la toimenpiteitä kiinteistönmuodostuksen sekä maanvuok rauk sen
osalta. Kiinteistönmuodostuksen osalta tarvitaan kylpylän tontin
tonttijaonmuutos ja tonttijaossa määritettyjen tonttien loh ko mi set.
Maanvuokrauksen osalta vuokralaisen vuokrasopimusta tu lee
tarkistaa siten, että nykyisestä tontin 4 vuokra-alueesta pois te taan
uudelle allasosastolle muodostettavan tontin alue. Lisäksi uu del le
allasosastolle muodostettavan tontin osalta on solmittava vuok ra so-
pi mus Imatran Seudun Yritystilat Oy perustettavan yhtiön (Kiin teis tö
Oy Imatran Allas) lukuun kanssa.

Imatran Seudun Yritystilat Oy perustettavan yhtiön lukuun kanssa
teh dään uusi vuokrasopimus 30 vuodeksi kaupungin normaalein
muun maanvuokrasopimuksen (maanvuokralaki 5 luku) mukaisin
eh doin. Perustettavalle yhtiölle vuokrataan allasosastoa varten tar-
vit ta va alue, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mukaista
tont tia 5 ja jonka pinta-ala on noin 3 078 m². Tonttijakoluonnos on
tä män päätöksen liitteenä.

Tulevan tontin 5 hinta määräytyy asemakaavan mukaisen ra ken nus-
oi keu den perusteella. Tontille osoitettava rakennusoikeus on 1 000
k-m² ja tehtyjen selvitysten mukaan rakennusoikeuden hinta kyl py-
län liiketilojen osalta on noin 80 €/k-m². Tontin vuosivuokra on 5 %
ton tin hinnasta. Käyvän hinnan määrittely on tehty valtiontuki- sään-
te lyn kriteerit huomioon ottaen.
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Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle neuvottelujen
yh tey des sä esitettyjen suunnitelmien mukaisen noin 800 k-m²:n ko-
koi sen allasosaston, jonka rakentaminen on aloitettava 2 vuoden ja
saa tet ta va loppuun 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen al le kir joit-
ta mi ses ta. Vuokralaiselta peritään tontin lohkomiskulut voi mas sa ole-
van taksan mukaisesti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yh tey-
des sä. 

Ratkaisuvalta asiassa kuuluu kaupunginhallitukselle hallintosäännön
11 §:n perusteella.

Vaikutusten arviointi: Kylpylän alueen vuokrasopimuksen tarkistaminen ja uuden vuok ra-
so pi muk sen tekeminen mahdollistavat merkittävän investoinnin to-
teut ta mi sen kylpylän nykyisen allasosaston yhteyteen. Se on myös
kau pun gin matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvän strategian mukaista.

Liite: Tonttijakoluonnos

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää ehdottaa kau pun gin hal li tuk-
sel le, että:

 1) Kaupunki tarkistaa kiinteistöistä 153-38-1-4 ja 153-38-19-1
Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön kanssa 17.11.1982 al le kir joi tet-
tua ja 19.5.2000 sekä 23.1.2012 tarkistettua vuokrasopimusta niin,
et tä vuokra-alueeksi tulee kiinteistöstä 153-38-1-4 noin 56 498 m²:n
suu rui nen määräala, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mu-
kais ta tonttia 6. Tontin 153-38-19-1 vuokra-alue säilyy ennallaan.
Vuok ra so pi muk sen muut ehdot säilyvät ennallaan. Vuokralainen si-
tou tuu kirjauttamaan vuokrasopimuksen tarkistuksen maan mit taus-
lai tok ses sa.

.
 2) Kaupunki vuokraa uudelle allasosastolle muodostettavan tontin

alu een Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle perustettavan kiinteistö-
osa ke yh tiön lukuun. Vuokrattava alue on kiinteistöstä 153-38-1-4
noin 3 078 m²:n suuruinen määräala, joka vastaa tonttijakoluon nok-
sen E1/2017 mukaista tonttia 5. Tontti vuokrataan vuokraso pi muk-
sen allekirjoituspäivästä alkaen 30 vuodeksi kaupungin nor maa lein
muun maanvuokrasopimuksen (maanvuokralaki 5 luku) mu kai sin
ehdoin. 

 Tulevan tontin 5 hinta on 80.000,00 euroa, joka määräytyy tontille
osoi te tun rakennusoikeuden perusteella. Tontin vuosivuokra on 5 %
ton tin hinnasta. Vuokra sidotaan viimeisimpään julkaistuun elin kus-
tan nus in dek sin (1951=100) pistelukuun.
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Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle neuvottelujen
yh tey des sä esitettyjen suunnitelmien mukaisen noin 800 k-m²:n ko-
koi sen allasosaston, jonka rakentaminen on aloitettava 2 vuoden ja
saa tet ta va loppuun 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen al le kir joit-
ta mi ses ta.

Vuokralaiselta peritään tontin lohkomis- ja rasitteiden perustamis-
ku lut voimassaolevan taksan mukaisesti vuokrasopimuksen allekir-
joit ta mi sen yhteydessä. 

 3) Kaupunkikehitysjohtaja ja kaupungingeodeetti kumpikin yksin val-
tuu te taan allekirjoittamaan edellisten kohtien mukaiset asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että jäsen Tuula Putto ilmoitti esteellisyydestään Imatran kylpylän säätiön
hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 §:n 5-kohta) ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn
ajaksi.

 ___________________

KH § 21 Valmistelija: Marita Toikka

Liite: Tonttijakoluonnos

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää kaupunkikehittämislautakunnan esityksen
mukaisesti, että:

 1) Kaupunki tarkistaa kiinteistöistä 153-38-1-4 ja 153-38-19-1
Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön kanssa 17.11.1982 al le kir joi tet-
tua ja 19.5.2000 sekä 23.1.2012 tarkistettua vuokrasopimusta niin,
et tä vuokra-alueeksi tulee kiinteistöstä 153-38-1-4 noin 56 498 m²:n
suu rui nen määräala, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mu-
kais ta tonttia 6. Tontin 153-38-19-1 vuokra-alue säilyy ennallaan.
Vuok ra so pi muk sen muut ehdot säilyvät ennallaan. Vuokralainen si-
tou tuu kirjauttamaan vuokrasopimuksen tarkistuksen maan mit taus-
lai tok ses sa.

.
 2) Kaupunki vuokraa uudelle allasosastolle muodostettavan tontin

alu een Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle perustettavan kiinteistö-
osa ke yh tiön lukuun. Vuokrattava alue on kiinteistöstä 153-38-1-4
noin 3 078 m²:n suuruinen määräala, joka vastaa tonttijakoluon nok-
sen E1/2017 mukaista tonttia 5. Tontti vuokrataan vuokraso pi muk-
sen allekirjoituspäivästä alkaen 30 vuodeksi kaupungin nor maa lein
muun maanvuokrasopimuksen (maanvuokralaki 5 luku) mu kai sin
ehdoin. 
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 Tulevan tontin 5 hinta on 80.000,00 euroa, joka määräytyy tontille
osoi te tun rakennusoikeuden perusteella. Tontin vuosivuokra on 5 %
ton tin hinnasta. Vuokra sidotaan viimeisimpään julkaistuun elin kus-
tan nus in dek sin (1951=100) pistelukuun.

Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle neuvottelujen
yh tey des sä esitettyjen suunnitelmien mukaisen noin 800 k-m²:n ko-
koi sen allasosaston, jonka rakentaminen on aloitettava 2 vuoden ja
saa tet ta va loppuun 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen al le kir joit-
ta mi ses ta.

Vuokralaiselta peritään tontin lohkomis- ja rasitteiden perustamis-
ku lut voimassaolevan taksan mukaisesti vuokrasopimuksen allekir-
joit ta mi sen yhteydessä. 

 3) Kaupunkikehitysjohtaja ja kaupungingeodeetti kumpikin yksin val-
tuu te taan allekirjoittamaan edellisten kohtien mukaiset asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Anne Nissinen ja Pasi Saajanlehto ilmoittivat
esteellisyydestään Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön hallituksen jäseninä (HallintoL 28 §
5-kohta) ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

 ___________________
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus
vuonna 2017, päätös opetus- ja kulttuuritointa varten myönnettävästä
valtionosuudesta 2017 sekä päätös kotikuntakorvauksista vuodelle 2017

1755/02/05/01/2017, 1770/02/05/01/2017, 1756/02/05/01/2017

KH § 22 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 26.1.2017, ta lous suun nit te lu-
pääl lik kö Liisa Stenberg:

 "Valtiovarainministeriö on 31.12.2016 päättänyt peruspalvelujen val-
tion osuu des ta sekä vahvistanut verotuloihin perustuvan val tion-
osuuk sien tasauksen sekä päättänyt kotikuntakorvauksista vuodelle
2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2016 tehnyt päätöksen
ope tus- ja kulttuuritointa varten käyttökustannuksiin myönnettävistä
val tion osuu des ta.

 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)
5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seu raa-
vis ta valtionosuusperusteista:

 1)  1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien
las ken nal li sis ta kustannuksista ja

 2) syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten
ko ti seu tu alu een kunnan lisäosien mää räy ty mis pe rus-
teis ta.

 Kunnan omarahoitusosuus vuonna 2017 on 3.627,38 euroa asu kas-
ta kohden. Peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään
lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat mm.

 - verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,
 - verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen

muu tok sen neutralisointi kunta-valtio suhteessa,
 - vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus,
 - työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ot ta mi-

nen valtionosuudessa,
 - vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä ta-

saus
 - veroperustemuutoksien huomioon ottaminen val tion-

osuu des sa
 - maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto

se kä
 - perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys
 - kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys
 - eläketukeen liittyvä vähennys
 - määräaikaiset kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat vä-

hen nyk set ja lisäykset
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 Opetus- ja kulttuuritoimi myöntää opetus- ja kulttuuritoimen ra hoi tuk-
ses ta annetun lain (1705/2009) 57 §:n ja vapaasta sivistystyöstä an-
ne tun lain (632/1998) 16 §:n nojalla kunnille valtionosuutta käyt tö-
kus tan nuk sia varten. Kunnan omarahoitusosuus on 254,32 euroa
asu kas ta kohden. OKM tarkistaa vuodelle 2017 myönnetyn val tion-
osuu den varainhoitovuoden 2017 keskimääräisten oppilas- ja op pi-
las mää rien mukaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)
38 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden ope-
tuk sen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kus tan nus-
ten perusteella erikseen 6-, 7-12 ja 13 -15 -vuotiaille. Val tio va rain mi-
nis te riö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä va-
rain hoi to vuot ta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Ko ti kun ta kor-
vauk sen perusosa on päätöksen mukaan 6.573,54 euroa.

 Talous- ja rahoituspalvelut yhdessä Hyvinvointipalveluiden ta lous pal ve-
lui den kanssa tarkistanut em. päätökset ja todennut, ettei oi kai su vaa-
ti muk siin ole aihetta. Tämän hetken päätösten mukaan val tion-
osuuk sia tilitetään 0,3 M€ budjetoitua enemmän. To teu tu ma-ar vios-
sa on huomioitu ns. läpikulkueränä maksettavat IB:n lukion val tion-
osuus Lappeenrannan kaupungille ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta
mak set ta va valtionosuus Itä-Suomen koululle sekä mahdollinen op-
pi las mää rien tarkistamisesta aiheutuva valtionosuuden palautus.

 Talous- ja rahoitushallintopalvelut esittää, että kaupunginhallitus
mer kit see oheiset valtionosuuspäätökset tiedoksi. Samalla kau pun-
gin hal li tus päättää, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi valtionosuusselvityksen
ja samalla päättää, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 23 30.01.2017

Hyvinvointilautakunnan varajäsenen valinta

1574/00/00/01/2016

KH § 23 Valmistelija: Marita Toikka

Kaupunginvaltuusto on 24.10.2016 § 70 valinnut Kari Paldaniuksen
tilalle hyvinvointilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Toni
Kainulaisen.

Toni Kainulainen oli hyvinvointilautakunnan jäsenen Ari Porrasmäen
henkilökohtainen varajäsen.

Ari Porrasmäelle on valittavat uusi henkilökohtainen varajäsen.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto nimeää hyvinvointilautakuntaan Ari Porrasmäen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi _____________________.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
nimeää hyvinvointilautakuntaan Ari Porrasmäelle henkilökohtaisen
varajäsenen.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 24 30.01.2017

Saapuneet kirjeet

KH § 24 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 Hallituksen pöytäkirja 11.1.2017

 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2016
 Dnro 1002/14.00.01/2016

 Lappeenrannan kaupunki
 Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 16.1.2017 § 21
 Tilintarkastajien nimeäminen Itä-Suomen suomalais-venäläisen

koulun säätiöön vuodelle 2017
 Dnro 1753/00.04.02/2017

 Suomen Kuntaliitto
 Perintälain 10 §:n muutosten huomioiminen ulkoistetussa

kuntaperinnässä
 Dnro 313/02.06.04/2017

 Suomen Kuntaliitto
 Vuoden 2016 yleiskirjeluettelo
 Dnro 306/00.04.00/2017

 Nuorisovaltuuston pöytäkirja 16.1.2017

 Sosiaali- ja terveysministeriö
 Kuntainfo 1/2017
 Työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyy vuoden 2019

alkuun

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 25 30.01.2017

Viranhaltijapäätökset

KH § 25 Kaupunginjohtaja
 - 17.1.2017 § 1 / Konserniyhtiöiden taseiden järjestelyt
 - 18.1.2017 § 2 / Osallistuminen Imatra-Savonlinna mat kai lu se mi-

naa riin Pietarissa 26.1.2017
 - 26.1.2017 § 3 / Hiihtosuunnistuksen EM-kilpailut Imatralla/

vieraanvaraisuus
 - 26.1.2017 § 4 / EU:n aluekoordinaattorin vierailu Etelä-Karjalassa/

vieraanvaraisuus

Tilanhallintapäällikkö  
 - 18.1.2017 § 1 / As Oy Hentun-Liisa –nimisen yhtiön osakkeiden

1071-1150 myynti

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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Kaupunginhallitus § 26 30.01.2017

Innovaatioyhteistyö Stora Enso Wood Products Oy Ltd:n kanssa

KH § 26 Valmistelija: Marita Toikka

Stora Enso Wood Products Oy Ltd:n kirje 26.1.2017:

 "Eco School -konseptin kehitys ja hyödyntäminen Mansikkalan
yh te näis kou lus sa

Imatran kaupunki (kaupunki) ja Stora Enso Wood Products (Stora
En so) ovat keskustelleet innovaatioyhteistyön mahdollisuudesta
hyö dyn tää kehitteillä olevaa Stora Enson Eco School -konseptia yh-
tei ses sä pilottihankkeessa Mansikkalan yhtenäiskoulussa.

 Eco School -konseptin mukaisesti koulurakennus suunnitellaan alus-
ta lähtien edistämään tutkimista, kokeilua, innostumista ja on nis tu-
mis ta - hyödyntäen uusinta suomalaista pedagogista osaamista.
Hank kees sa yhdistetään eri suunnittelualat mahdollistamaan ter-
veel li nen ja turvallinen kestävänkehityksen mukainen op pi mis ym pä-
ris tö.

 Konseptin mukaiset koulut rakennetaan massiivipuusta. Puu on uu-
del leen käy tet tä vä, uusiutuva, ekologisesti kestävä ja hin ta kil pai lu ky-
kyi nen rakennusmateriaali, jolla on tieteellisesti todistettuja ter veys-
hyö ty jä. Lisäksi puulla on alhaisemmat hiilidioksidipäästöt verrattuna
mo neen muuhun rakennusmateriaaliin ja se toimii pitkäaikaisena hii-
li va ras to na.

 Imatran on aikomus rakennuttaa Mansikkalaan yhtenäiskoulu elin-
kaa ri hank kee na. Tavoitteena on ekologinen koulu, joka tarjoaa laa-
duk kaan, terveellisen, viihtyisä, osallistavan ja esteettömän op pi mis-
ta sekä työskentelyä tukevan ympäristön. Rakennuksen tulisi lisäksi
ol la elinkaarikustannuksiltaan edullinen ja muuntojoustava vastaten
tu le vai suu den tarpeisiin.

 Stora Enso on kiinnostunut osallistumaan Mansikkalan kou lu han ke-
ke hi tyk seen konseptin periaatteiden mukaisesti. Mikäli hanke ete-
nee. Kaupunki puolestaan sitoutuu kilpailuttamaan elin kaa ri hank-
keen palveluntarjoajat (rahoittajan ja rakennusliikkeen) konseptiin
pe rus tuen ja edellyttää pilottihankkeen Eco School -konseptin mu-
kais ten puukomponenttien hankintaa markkinahintaan Stora En sol-
ta. Stora Ensolle jää omistusoikeus hankkeen yhteydessä vii meis tel-
tyyn Eco School-konseptiin. Projektista sovitaan tarkemmin Stora
En son ja Imatran kaupungin välille laadittavassa in no vaa tio yh teis-
työ so pi muk ses sa."
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Kaupunginhallitus § 26 30.01.2017

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Stora Enson esityksiin uu-
den koulurakennuksen rakentamiseksi Imatran Mansikkalan alueelle
esi tyk sen mukaisen konseptin pohjalta. Kaupunginjohtaja asettaa
hank keen valmistelua varten asiantuntijatyöryhmän, johon
kaupunkikonsernin edustajien lisäksi pyydetään Stora Ensoa
nimeämään omat edustajansa.

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:

16 - 18, 23 - 25

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

19 - 22, 26

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: 19 - 22, 26

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



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 62

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


