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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 242

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 243

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Nissinen ja Markku
Pentikäinen.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 244 31.10.2016

Kaupungin vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019
taloussuunnitelman II-käsittely

1548/02/02/00/2016

KH § 244 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 26.10.2016, ta lous suun nit te-
lu pääl lik kö Liisa Stenberg:

Talousarvion ja taloussuunnitelman ensimmäinen käsittely käytiin
3.4.10.2016, jossa päätettiin talousarvion jat ko val mis te lus ta seu raa
vas ti:

 "Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien
20182019 taloussuunnitelman Ikäsittelyn tiedokseen ja päätti, että
vuo den 2017 talousarvion IIlukemiseen tulee virkamiesvalmistelun
poh jal ta tehdä talousarvioesitys, joka on tasapainossa."

 Kaupunginjohtajan esityksenä vastuualueille annettiin tehtäväksi yh
teen sä 340.000 euron tasapainotustavoite, joka jakautui seu raa vas
ti:

 . Hyvinvointilautakunta    200.000 €
 . Kaupunkikehityslautakunta  100.000 €
 . Imatran Seudun Ympäristölautakunta  40.000 €.

 Lautakunnat ovat käsitelleet kokouksissaan talousarvio ja ta lous
suun ni tel ma esitykset ja toteuttaneet heille määritellyn ta sa pai no tuk
sen.

 Taloushallinto on tarkistanut kotikuntakorvauksien ennakkotietoja
kun ta lii tol ta saatujen tietojen perusteella. Hyvinvointipalveluiden net
to kus tan nuk set nousivat n. 75.000 euroa. Samalla on tarkistettu eri
päi vi tys ten perusteella verorahoituksen euromääriä.

 Kuntaliitto järjestää 3.11.2016 Verotulot Hote Line tilaisuuden, jos sa
esi tel lään tuoreet valtionosuuslaskelmat, kilpailukykysopimuksen
vai ku tuk sia verorahoitukseen sekä päivitetyt verotuloennusteet.
Saa ta van aineiston perusteella tarkistetaan tarvittaessa ve ro ra hoi
tus ta talousarvion IIIkäsittelyyn ja huomioidaan kil pai lu ky ky so pi muk
seen liittyvä työnantajamaksujen alennus sekä Imatran Tilat lii ke lai
tok sen purku.

 Kuntalain mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston
on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi
vuo dek si. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuo si. Sote ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteuttavaksi vuo
des ta 2019 lähtien. Lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida
teh dä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lain sää
dän töön. Tämän vuoksi Kuntaliitto on 18.10.2016 suositellut, että
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kun nat laatisivat vuoden 2019 taloussuunnitelmansa siten, että sen
lu vuis sa ei huomioida mahdollista tulevaa uudistusta. Näin ollen ta
lous ar vi oon tullaan sisällyttämään nykyisen lainsäädännön mu kai
nen ta lous suun ni tel ma.

Oheismateriaali: Talousarvion valmisteluaineistoa.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus jatkaa talousarviokäsittelyä.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien
2018 – 2019 taloussuunnitelman käsittelyä IIIkäsittelyssään, linjaten
jat koval mis te lua varten seuraavaa:

 Lautakuntien tulee valmistella/päivittää vuoden 2017 sitovat ta
voit teet, konkreettiset toimenpiteet ja mittarit niin, että kau pun
gin hal li tuk sen korityöskentelyn pohjalta linjaamat tavoitteet ote
taan huomioon valmistelussa.

 Hissiavustusvarauksen (esitys 40.000 euroa) selvittäminen vuo
den 2017 talousarvioon.

 Eksotepalveluiden seurannan ja raportoinnin osalta kol man
teen lukemiseen tulee nostaa 56 strategista tavoitetta Eksoten
pal ve luis ta, jotka nostetaan erityisesti esille ensi vuoden kau
pun gin hal li tuk sen seurannassa.

 Imatran ajojen 2017 osalta tulee selvittää kaupungin ta lou del li
nen panostus sekä henkilöstövoimavarojen (kaupungin hen ki
lös tön työajan) käyttö ajojen järjestelyissä investointivarausten
(200.000 euroa) lisäksi.

 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n strategiset tavoitteet lin ja
taan talousarvion IIIkäsittelyssä.

 Kaupunkikonsernin strategisten yhtiöiden tavoitteita muotoillaan
vie lä uudelleen vastaamaan emokaupungin tavoiteasetannan
muo toi lua.

 Kaupunginhallitus päätti, että kaupunkikonsernin kon ser ni ra ken tees
ta teetetään selvitys, jossa rakennetta tarkastellaan kaupungin stra
te gis ten tavoitteiden saavuttamisen, konsernijohtamisen ja talouden
nä kö kul mas ta.

 Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää Imatran Vesi taseyksikön
yh tiöit tä mi seen tähtäävän selvitystyön.

 Talousarvion IIIkäsittely siirretään pidettäväksi maanantaina
28.11.2016 alkaen klo 10.

 ___________________
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Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

1633/02/03/02/2016

KH § 245 Valmistaja: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 26.10.2016, ta lous suun nit te-
lu pääl lik kö Liisa Sten berg:

 "Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kun nan
val tuus to määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa
sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro pro
sen tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

 Kiinteistöverolain (11 § 4 momentti) kunnan tulee ilmoittaa kiin teis tö
ve ro pro sen tit Verohallinnolle vii meis tään verovuotta edeltävän vuo
den marraskuun 17. päivänä.

 Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan
nou dat taa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä
hin tään alinta lain mukaista prosenttia.

 Hallitus on tehnyt esityksen (HE 174/2016) liittyen kiin teis tö ve ro pro
sent tien vaihteluvälien muutoksiin. Lakiesitys on annettu edus kun
nal le 6.10.2016 ja se vahvistetaan marraskuun alussa.

Oheismateriaali: Vuoden 2016 verotusarvot ja laskennallinen kiinteistöveroarvio.
Hallituksen esitys (HE 174/2016) Kiinteistöveroprosentin ala ja
ylärajoista.
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
mää rää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2017 seuraavasti:

 . yleinen kiinteistöveroprosentti   1,55 %
 . vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti  0,41 %
 . muiden asuinrakennusten veroprosentti  1,00 %
 . yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 . voimalaitoksen veroprosentit   3,10 %

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen määrätä ve ro pro
sent tia.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017

1634/02/03/01/2016

KH § 246 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 27.10.2016, ta lous suun nit te-
lu pääl lik kö Liisa Sten berg:

"Kuntalain (365/1995) 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään ta
lous ar vion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tu lo ve ro
pro sen tis ta, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe rus
teis ta.

Kunnan tulovero määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tu
lo jen perusteella (tuloverolaki 1535/1992).

Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tark kuu
del la (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010)
mu kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Ve ro hal
lin nol le viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (en
nak ko pe rin näs sä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tu lo ve ro pro
sent tia (verotusmenettelylain 91 § a § 2 momentti)."

Oheismateriaali: Yhteenveto kunnallisveroista on jaettu esityslistan oheismateriaalina
ja liitetään valtuuston esityslistan liitteeksi.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
vah vis taa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 20,0 %.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 247 1. Valtiovarainministeriö
 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli  autetaan asiakasta digitaalisten

palvelujen käytössä (AUTA)

 2. Kaupungintalon uudistuvat tilaratkaisut
  tilahallintapäällikkö Markku Salo ja riskienhallintapäällikkö Aki

Pihlaja

 3. Selvitys Kulttuuritalo Virran tekniikasta ja jatkotoimenpiteistä
  tarkastuspäällikkö Arja Kekki

 4. Matkailumarkkinointiyhteistyön jatkotapaaminen
Lappeenrannassa 6.9.2016

  Saimaasopimus luonnos

 5. Valtiovarainministeriö, Sosiaali ja terveysministeriö
  Sote ja maakuntauudistuksen palvelukeskusten perustaminen
 Dnro 1590/00.04.01/2016

 6. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen
kertoi kaupungin vierailusta ystävyyskaupunki Salzgitteriin ja jätti
kaupungille annetut lahjat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Lausunto hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun
lain (Kapa-laki) voimaantulon täytäntöönpanosta

1425/00/04/00/2016

KH § 248 Valmistelija: Marita Toikka

Valtiovarainministeriön kirje 29.6.2016:

"Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttaminen

LAKI HALLINNON YHTEISISTÄ  SÄHKÖISEN  ASIOINNIN TU KI-
PAL VE LUIS TA TULEE VOIMAAN JA LAIN TÄYTÄNTÖÖNPANO
AL KAA

1. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista
tu lee voimaan

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista  (Ka
PAIa ki) on vahvistettu ja tulee voimaan 15.7.2016. Laissa sää de
tään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista,
 niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen  liittyvistä teh tä
vis tä sekä tuottamiseen  liittyvästä henkilö ja muiden tietojen kä sit
te lys tä.

Lisäksi laissa säädetään niin oikeudesta kuin velvollisuudesta käyt
tää yhteisiä sähköisen  asioinnin tukipalveluja  sekä tukipalvelujen
käy tön edellytyksistä. Palveluiden käyttövelvollisuuksiin sisältyy siir
ty mä sään nök siä.

Lain tarkoituksena  on parantaa julkisten palvelujen  saatavuutta,
laa tua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää
jul ki sen hallinnon toiminnan tehokkuutta  ja tuottavuutta.

2. Tukipalvelujen toteuttaminen keskittyy Väes tö re kis te ri kes-
kuk seen

Tukipalvelut keskitetään pääsääntöisesti Väestörekisterikeskukseen
(VRK). VRK tuottaa ja kehittää kansallista palveluväylää, pal ve lu tie
to va ran toa, kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen palvelunäkymää
(Suo mi.fi:n ja Yritys Suomi.fi:n uusia versioita), kansalaisen  tun nis
tus pal ve lua, asiointivaltuuspalvelua, viestinvälityspalvelua (asioin ti ti
lin uusi versio) sekä Avoindata.fi  palvelua. Valtiokonttori  tuottaa ja
ke hit tää verkkomaksamisen kokoamis ja hallinnointipalvelua. Maan
mit taus lai tok sen tehtävänä on tuottaa ja kehittää hallinnon kart ta pal
ve lua.  Valtion tieto ja viestintätekniikkakeskus Vaitori tuottaa ja ke
hit tää toistaiseksi Lomake.fi palvelua.
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Valtiovarainministeriö ohjaa tukipalvelujen  järjestämistä,  palvelujen
laa tua sekä yhteentoimivuutta  ja kokonaisarkkitehtuurin mu kai suut
ta.

Osa palveluista siirtyy VRK:IIe siirtymäajan jälkeen.

3. Laki tuo viranomaisille tukipalvelujen käyttövelvoitteita

Laki edellyttää, että valtion hallintoviranomaiset, virastot, laitokset,
lii ke lai tok set, kunnalliset  viranomaiset niiden hoitaessa laissa niille
sää det ty jä tehtäviä sekä tuomioistuimet  ja muut lainkäyttöelimet ot
ta vat käyttöön tietyt tukipalvelut, kun palvelu on käytettävissä ja vas
taa van itsenäisesti hankitun palvelun palvelusopimus on päättynyt.

Käyttöön velvoitetun käyttäjäorganisaation on yllä lausuttu huo mioi
den:
1)   liitettävä uudet, käyttöönotettavat palvelut tai vanhoihin pal ve lui
hin toteutettavat uudet integraatiot palveluväylään, liittymiseen täh
tää vät toimet on aloitettava 15 päivänä heinäkuuta 2016;
2)   kuvattava palvelujaan koskevat tiedot palvelutietovarantoon ja
tuo ta va rekisteritietojaan palveluväylän kautta palvelunäkymään vii
meis tään 1 päivänä heinäkuuta 2017;
3)   otettava luonnollisen  henkilön tunnistuspalvelu käyttöön vii meis
tään 1 päivänä tammikuuta 2018;
4)   otettava verkkomaksamisen kokoamis ja hallinnointipalvelu
käyt töön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018;
5)   otettava viestinvälityspalvelu käyttöön viimeistään 1 päivänä hei
nä kuu ta 2017.

Muihin tukipalveluihin ei liity käyttöönottovelvoitetta.

Käyttövelvollisuudesta on mahdollista hakea poikkeusta  vain, jos vi
ran omai sen on teknisistä, toiminnallisista,  kustannustehokkuuteen
taik ka tietoturvallisuuteen liittyvistä syistä välttämätöntä käyttää toi
min nas saan  tai sen osassa muuta palvelua.

Kustannukset

Tukipalvelujen tuottamisesta  aiheutuvat kustannukset  katetaan val
tion varoista ja tukipalvelun käyttö on käyttäjäorganisaatiolle mak su
ton ta.

Käyttäjäorganisaatio vastaa itse kustannuksista,  jotka aiheutuvat
pal ve lui den käytön aloittamisesta  (esimerkiksi Palveluväylään tai
Tun nis ta mi seen liittyminen, rajapintojen toteuttaminen ja ra ja pin toi
hin liittyminen), omien järjestelmien sovittamisesta  palveluiden käyt
töön, palveluiden  sisältämien tietojen ja toteutettujen Iiitosten yl lä pi
dos ta sekä viestinvälityspalvelun kautta lähetetystä paperipostista.
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Liittymistuki

Valtiovarainministeriö myöntää julkisen hallinnon organisaatioille  ra
hoi tus ta palveluarkkitehtuurin käyttöönottoa  nopeuttaviin toi men pi
tei siin.  Rahoitusta voi hakea vuosien 2016 ja 2017 aikana siten, että
ra hoi tet ta va hanke on toteutettu viimeistään vuoden 2017 syksyllä.

4. Oikeus käyttää tukipalveluja on laaja

Julkisen hallinnon viranomaiset, itsenäiset julkisoikeudelliset lai tok
set, eduskunta virastoineen ja valtion talousarvion ulkopuoliset  ra
has tot sekä lailla tai lain nojalla annetulla asetuksella tai lain nojalla
an ne tul la valtion hallintoviranomaisen päätöksellä julkista hal lin to
teh tä vää  itsenäisesti hoitamaan asetetut saavat käyttää kaikkia tu ki
pal ve lu ja laissa säädetyn julkisen hallintotehtävän  hoitamiseksi.

Kunnalliset viranomaiset  saavat käyttää kaikkia tukipalveluja  myös
muis sa tehtävissään.

Lakiin perustuvan sopimuksen nojalla tai muulla perusteella julkista
teh tä vää hoitavat saavat käyttää tässä tehtävässään muita tu ki pal
ve lu ja paitsi tunnistuspalveluja  ja verkkomaksamisen kokoamis ja
hal lin noin ti pal ve lua sekä viestinvälityspalvelua, joiden tarjoamisesta
näil le organisaatioille päättää kyseisen palvelun palvelutuottaja,  jo
ka tarvittaessa päättää myös siitä, onko käyttäjäorganisaatio tässä
tar koi tet tu organisaatio. Tässä kohdassa tarkoitettuja toimijoita voi
vat olla esimerkiksi laissa mahdollistetut  ostopalvelut ja pal ve lu se te
li pal ve lut, joilla julkisen tehtävän hoitamisen suorittaa yksityinen taho
vi ran omai sen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja elinkeinonharjoittajat saavat käyttää
kan sal lis ta palveluväylää tietojen siirtoon sekä palvelutietovarantoa
pal ve lu jaan koskevien tietojen tarjoamiseen. Lisäksi yksityiset voivat
käyt tää palvelunäkymiä tunnistautuneen asiakkaan tietojen tar joa mi
seen sekä asiointivaltuuspalvelua asiointivaltuuden tarkistamiseen,
jos niillä on oikeus käsitellä asiakkaidensa  henkilötunnusta tai muu
ta tietojen pyytämisessä  tai näyttämisessä  tarvittavaa yksilöivää
tun nus ta palvelujensa  tarjoamisessa.

5. Täytäntöönpanoa edistävät toimet

Jokainen niin käyttövelvollisuuden kuin käyttöoikeuden piiriin kuu lu
va käyttäjäorganisaatio vastaa itse siirtymisestään KaPAIailla sää
det ty jen palveluiden piiriin.

Käyttövelvollisuuden piiriin kuuluvia organisaatioita  pyydetään il
moit ta maan palveluiden  käyttöönottojen aikataulutavoitteet  vii meis
tään  31.10.2016.
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Kansallisen palveluväylän, palvelutietovarannon, kansalaisen,  yri
tyk sen ja viranomaisen palvelunäkymän, kansalaisen  tun nis tus pal
ve lun sekä viestinvälityspalvelun  osalta käyttöönoton ai ka tau lu ta
voit teis ta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen
kapaasiakaspalvelu@vrk.fi tai liity.suomi.fi  lomakkeen kautta.

VRK aikatauluttaa käyttöönotat  vuosille 20162017 ja pyrkii huo
mioi maan aikataulussa  organisaatioiden toiveet ja suunnitelmat
niil le sopivista siirtymisajankohdista.

Palvelukohtaista tietoa kaikista palveluista sekä ohjeistusta liit ty mi
sel le löytyy valtiovarainministeriön KaPAIaki sivulta.

Valtiovarainministeriö, VRK ja Kuntaliitto järjestävät info sekä kou lu
tus ti lai suuk sia syksyllä 2016 palvelujen käyttöönottamisesta, ra hoi
tuk sen hakemisesta sekä KaPAIaista."

 Tietohallintopäällikkö Petri Hiirsalmen selvitys 26.10.2016:

 "Suomi.fi - palvelujen käyttöönoton tavoiteaikataulu

 Kaikki suomi.fi palvelukokonaisuuksiin liittyvät tarvittavat muu tos toi
men pi teet tullaan tekemään siten ja sillä aikataululla, että edellä
koh das sa kolme mainittuja lain asettamia käyttövelvoiteaikatauluja
tul laan noudattamaan.

Suomi.fi -tunnistautuminen

 Tällä hetkellä Imatran kaupunki hyödyntää Vetuma (Tupas / verk ko
pank ki tun nus) –tunnistautumista seuraavissa palveluissa.

Lupapiste (Rakennusvalvonnan palveluprosessien sähköinen
asioin ti)

 Lupapiste palvelun Vetuma –tunnistautumisen toteutus on ko ko nai
suu des saan järjestelmätoimittajan vastuulla. Toimittaja tekee kun
tien puolesta tarvittavat sopimukset ja muutostyöt. Muutos to teu te
taan todennäköisesti jo tämän vuoden puolella.

Varhaiskasvatuksen verkkoasiointi

 Palvelu sisältää erilaisia päivähoitoon ja esiopetukseen liittyviä säh
köi siä palveluja huoltajille. Palvelun toimittaja on luvannut toimittaa
tie dot teen kaikille asiakkailleen suomi.fipalveluun siirtymisestä lo ka
kuun aikana, tiedotteesta tulee selviämään myös käyt töön ot to ajan
koh ta."
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 Tietohallintopäällikkö Petri Hiirsalmi, tietojohtaja Kari Perälä ja ke hit
tä mis koor di naat to ri Raikko Törönen ovat kokouksessa esit te le mäs
sä Imatran kaupungin valmistautumista Suomi.fi tunnistautumisen
käyt töön otol le ja digitalisaation hyödyntämisestä kaupungin
organisaatiossa.

Oheismateriaali: Valtiovarainministeriön kirje 29.6.2016 liitteineen

Kj:n ehdotus:  Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen edellä esitetyn valtiovarain
ministeriön kirjeen 29.6.2016 ja ilmoittaa valtiovarainministeriölle,
että Imatran kaupungin tavoiteaikataulu Suomi.fi tunnistautumisen
käyttöönotolle on 31.5.2017 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 toimenpiteet

1086/02/02/02/2016

KH § 249 Valmistelija: Marita Toikka

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 on saatettu
kau pun gin val tuus tol le tiedoksi 20.6.2016.

Uuden kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee an
taa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai ai
koo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

 Kaupungin toimielimiltä ja tytäryhtiöiltä on pyydetty lausunnot
 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2015.

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n lausunto 3.10.2016: 

 "LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN AR VIOIN TI KER TO
MUK SEEN

 Kaupunginvaltuuston Kehitysyhtiölle asettamat tavoitteet ja toi men
pi teet:

Tavoite
 Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työ

pai koil le.

 Yritysten eloonjäämisprosentissa tavoite on saavutettu viime
vuo si na ja tullaan saavuttamaan myös vuonna 2016.

 Perustettujen yritysten määrä jäi loppuvuonna 2015 ta voit tees
ta ja näyttää siltä, että vuonna 2016 tavoitetta (70 kpl) ei myös
kään tulla saavuttamaan. Kehyn osuus perustetuista yrityksistä
on kuitenkin kasvanut ja on tällä hetkellä noin 70% kaikista uu
sis ta yrityksistä. Koska yritysten perustaminen riippuu monesta
Ke hi tys yh tiön ulkopuolisesta asiasta (talous, yritysilmapiiri jne),
pe rus tet tu jen yritysten kokonaismäärää alueella on vaikea Ke
hi tys yh tiön omin toimin kasvattaa.

Tavoite
 Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kan sain vä li

sel lä yhteistyöllä.

 Kansainvälisten verkostojen suhteen Kehitysyhtiö on saa vut ta
nut tavoitteensa
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 Matkailijamäärien ja matkailutulon tavoitteista on jääty vuoden
2013 jälkeen venäläisten matkailijoiden vähentymisen takia.
Ta voit tee seen on pyritty kolmella eri kokonaisuudella: ta pah tu
ma toi min nan kehittämisellä, goSaimaan yhteismarkkinoinnilla
se kä urheilumatkailun kehittämisellä (Base Camp). Ta pah tu
ma toi min nan kehittäminen on ollut onnistunutta, mutta se ei
ole riittänyt paikkaamaan menetettyjä ulkomaalaisia mat kai li joi
ta. Urheilumatkailu on vielä pienimuotoista, mutta suunta on oi
kea. Urheilumatkailun laajempi kehittyminen vaatii kuitenkin
kes keis ten yritystoimijoiden laajempaa sitoutumista uusien
tuot tei den tuotteistamiseen. goSaimaan markkinointia on uu
del leen suunnattu KeskiEurooppaan ja Aasiaan, mutta suuria
vai ku tuk sia ei vielä ole nähtävissä. Maakunnan kannalta len to
yh tey det ovat haaste, yhteydet KeskiEuroopasta ovat heikot ja
aa sia lai sil le stopover matkailijoille EteläKarjala on liian kau
ka na HelsinkiVantaasta lyhyellä Suomen vierailulla.

 Konsernin yhtiölle asettamat taloustavoitteet

 Yhtiön omavaraisuusaste on korkea ja tavoite ylittyy selvästi.
 Yhtiön tulos oli vuonna 2015 negatiivinen, johtuen ra hoi tus toi

min nan alaskirjauksista. Toiminnallinen tulos oli lähellä nollaa
ja vuoden 2016 osalta ollaan myös lähellä nollatulosta.

 Ulkopuolisen rahoituksen määrä jää tavoitteesta myös vuonna
2016. EteläKarjalan osalta hankerahoitus on selkeästi pie nen
ty nyt nykyiselle ohjelmakaudelle, eikä uusi rajaalueen ENIoh
jel ma ole käynnistynyt aikataulussaan.

 Yleistä tavoitteista

 Kehitysyhtiölle asetetuista tavoitteista osa on luonteeltaan varsin
ylei siä (esimerkiksi matkailijamäärät), joihin Kehitysyhtiö ei voi omal
la toiminnallaan suoraan vaikuttaa. Jatkossa tavoiteasetantaa olisi
syy tä kehittää sellaiseksi, että se mittaisi suoraan Kehitysyhtiön te
ke mis tä ja toimintaa."

Imatran Seudun Yritystilat Oy:n, Imatran Toimitilat Oy:n, Imat-
ran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy:n, YH-Rakennuttaja Oy:n ja
Imat ran Vuokra-asunnot Oy:n lausunto 19.10.2016:

 "Lausunto arviointikertomukseen 2015

 Imatran Seudun Yritystilat Oy

 Toimistotilojen käyttöaste ja kysyntä vähenivät. Budjetoimattomat
pur ku ku lut söivät osaltaan tulosta. Toimistotilojen kysynnässä on ta
pah tu nut lievää piristymistä, mutta esim. alueellisen ym pä ris tö toi
men siirtyminen kaupungintalolle vähensi käyttöastetta toi mis to ti lo
jen osalta. Purkukohteita ei ole onnistuttu budjetissa välttämättä
koh dis ta maan oikeille vuosille. Syynä on yleensä asioiden käsittelyn
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ve ny mi nen. Suunniteltujen purkujen jälkeen yhtiön on mahdollista
pääs tä oleellisesti parempaan tulokseen.

 Imatran Toimitilat Oy

 Odottamattomat korjausinvestoinnit nostivat investointien ko ko nais
mää rää. Yhtiö joutui ottamaan näiden rahoittamiseksi lainaa. Suurin
osa kouluista siirtyy Toimitilayhtiölle Liikelaitoksen lakkauduttua
31.10.2016. Jatkossakin tulevat kouluinvestoinnit lisäävät lai na tar
vet ta, mikä on voitu ottaa huomioon jo budjetissa. Kouluinvestointien
jäl keen yhtiö selviää omalla tulorahoituksellaan.

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy

 Vuoden 2015 kannattavuus jäi selvästi alle tavoitteen. Yhtiö käyn nis
ti YTmenettelyn loppuvuodesta 2015. Suoritettujen toimenpiteiden
seu rauk se na niille asetetut tavoitteet saavutettiin vuoden 2016 ai ka
na ja tulos on luettavissa vuoden 2016 raportissa.

 YH:n ja Imatran Vuokra-asunnot Oy:n tavoitteet toteutuivat."

Talous- ja rahoitushallintopalvelut, talousjohtaja Kai Roslakka
 lausunto 19.10.2016:

 "Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on kiinnitetty huo
mio ta tavoiteasetannan terävöittämiseen. Talous ja ra hoi tus hal lin to
pal ve lu jen käsityksen mukaan asetettuja tavoitteita ja mittareita on
ol lut vaikea johtaa kaupungin strategisista tavoitteista. Yksittäisen
ta voit teen tai mittarin yhteys kaupungin toiminnan päämäärin on ol
lut epäselvää. Tulevan vuoden talousarvion valmistelussa tähän on
gel maan on kiinnitetty erityistä huomiota. Vastuualueet ja kon ser ni
yh tiöt ovat omassa valmistelussaan pyrkineet esittämään ta voit teen
sa aikaisempaa selkeämpinä kokonaisuuksina. Tämän uskotaan pa
ran ta van tavoitteiden terävyyttä.

 Tarkastuslautakunta on myös kehottanut antamaan valtuutetuilla toi
min ta ker to muk ses sa selkeämpi kokonaiskuva konsernin ta lou del li
ses ta tilanteesta. Imatran kaupunkikonsernin rakenne on mo ni mut
kai nen ja konsernin toiminta pitää sisällään monenlaista toisistaan
poik kea vaa toimintaa. Tarkastuslautakunnan edellyttämä selkeä ko
ko nais ku va ei välttämättä synny laskemalla yhteen kon ser ni yh tiöi
den tunnuslukuja. Arviointikertomuksen kohdassa  2.1.2. Imatra kon
ser nin tulos on kuvattu hyvin konserniyhtiöiden toiminnan eri lai suut
ta. Tilinpäätös ja osavuosikatsausten esittämistapaa kehitetään niin,
et tä tarkastuslautakunnan edellyttämän selkeämmän kokonaiskuvan
muo dos ta mi nen olisi helpompaa."
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Hallinto- ja tukipalvelut, hallintojohtaja Marita Toikka lausunto
25.10.2016:

 "Kaupunginjohtajan henkilöstöhallintopalvelujen organisointia ym.
kos ke van viranhaltijapäätöksen 29.2.2016 § 6 pohjalta on hen ki lös
tö hal lin to pal ve lui den tehtäviä uudelleen organisoitu ja panostettu ke
hit tä mis teh tä viin. Henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi Kart tu-
sen selvityksen mukaan kaupungille on hankittu kau pun gin hal li tuk
sen päätöksellä HRMjärjestelmä, joka mahdollistaa ajantasaisen
hen ki lös tö ra por toin nin. HRMjärjestelmän osalta projekti on vielä
kes ken ja päättyy keväällä 2017. Henkilöstöhallinnon prosesseista
toi mi alo jen vuosittain laatimat henkilöstösuunnitelmat sekä täyt tö lu
pa käy tän tö tukevat osaltaan henkilöstöresurssien suunnitelmallista
oh jaus ta. Ensi vuoden aikana toteutettavien osaamiskartoitusten
myö tä on mahdollista entistä paremmin selvittää mitä strategisista
osaa mi sis ta henkilöstöllä jo valmiiksi on ja hyödyntää sitä työnkuvien
suun nit te lus sa sekä suunnata koulutusmäärärahat oikeisiin ke hit tä
mis tar pei siin."

Muut saapuneet lausunnot:

 Imatran Lämpö Oy:llä ei ole lausuttavaa tarkastuslautakunnan ar
vioin ti ker to muk ses ta vuodelta 2015.

 Kehittämis ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomolla ei ole ra port
tiin kommentoitavaa tai selvitettävää asiaa koskien työllisyyden edis
tä mis tä.

 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei aiheuttanut Kau pun ki ke
hi tys ja tekniset palvelut vastuualueen puolesta mitään erityistä
lau sut ta vaa vuoden 2016 osalta.

 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei aiheuttanut Hyvinvointi
ja koulutuspalvelut vastuualueen puolesta mitään erityistä
lausuttavaa vuoden 2016 osalta.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esitetyn selvityksen tiedoksi
kaupunginvaltuustolle niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty
arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden
tuottamisesta

1610/03/00/2016

KH § 250 Valmistelija: Marita Toikka

Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan selvitys 25.10.2016:

 Sosiaali ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hal li tuk
sen esitykseksi laiksi sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamisesta.

 Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tar koi
tus muun muassa varmistaa sosiaali ja terveyspalveluja käyttävän
asiak kaan tai potilaan asiakas ja potilasturvallisuus, varmistaa laa
dul taan hyvät palvelut sekä edistää palvelun tuottajan ja vi ran omais
ten välistä yhteistyötä.

 Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on koh den
net tu ja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn
an net tu ja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi ky se
lyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kom men toin
nil le.

 Lausunto pyydetään toimittamaan keskiviikkoon 9.11.2016 klo 16:15
men nes sä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa
ote taan huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.

 Imatran kaupungin lausunto on valmisteltu yhteistyössä Ete läKar ja
lan sosiaali ja terveyspiirin, Eksoten, kanssa."

Liitteet: Sosiaali ja terveysministeriön lausuntopyyntö
 Imatran lausunto sosiaali ja terveyspalveluiden tuottamisesta

Oheismateriaalit: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali ja terveyspalvelujen
tuot ta mi ses ta

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon laista
so si aa li ja terveyspalveluiden tuottamiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Lausunto pelastustoimen järjestämislakiluonnoksesta

1543/09/05/01/2016

KH § 251 Valmistelija: Marita Toikka

Sisäministeriön lausuntopyyntö 1.9.2016:

 "HE luonnos laiksi pelastustoimen järjestämisestä; lau sun to-
pyyn tö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pelastustoimen jär jes tä
mi ses tä. Lakia sovellettaisiin pelastustoimen järjestämiseen, ke hit tä
mi seen, ohjaukseen ja valvontaan vuoden 2019 alusta lukien.

Pelastustoimi on voimassa olevan pelastuslain mukaan kuntien la ki
sää teis tä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta.
Pe las tus toi men järjestämisvastuu ehdotetaan säädettäväksi viiden
maa kun nan tehtäväksi. Ne järjestäisivät pelastustoimen yh teis työ
alu een kaikkien maakuntien alueella.

Pelastustoimen voimavarojen käytön tehostaminen sekä palvelujen
saa ta vuu den ja laadun parantaminen edellyttää pelastustoimen ja
sen ohjausjärjestelmän uudelleenorganisointia maakunnissa. uu del
leen or ga ni soin nin yhteydessä pelastustoimen ohjausjärjestelmää
esi te tään tarkistettavaksi siten, että toimialan kehittäminen voidaan
to teut taa valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein, taloudellisesti
ja tehokkaasti. Pelastustoimen organisoiminen sosiaali ja ter veys
toi men palvelurakenteen uudistamisen kanssa yhdenmukaisen alue
jaon ja järjestämismallin pohjalta on puolestaan välttämätön, koska
sil lä turvataan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin suorittaa kii
reel li siä ensihoitotehtäviä ja kiireellisiä ensivastetehtäviä sen mu
kaan kuin sosiaali ja terveystoimen viranomaisten kanssa erikseen
so vi taan.

Pelastustoimen järjestämislain antamisen jälkeen on tarkoitus uu dis
taa nykyinen pelastuslaki. Tavoitteena on pelastustoimen toi min ta
mal lien kansallinen yhtenäistäminen, ohjauksen tehostaminen ja
teh tä vän ku van tarkistaminen viranomaisyhteistyön tiivistämisen nä
kö kul mas ta. Pelastuslain uudistaminen toteutettaisiin siten, että uu
dis tet tu pelastuslaki tulisi voimaan vuoden 2019 alussa maakuntien
ja uudistettujen pelastuslaitosten aloittaessa toimintansa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa liitteenä ole
vas ta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
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Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11. marraskuuta
2016, ensisijaisesti sähköisesti (jatkokäsiteltävässä muodossa)
osoit tee seen: kirjaamo@intermin.fi. Lausunto voidaan toimittaa
myös postitse osoitteeseen: Sisäministeriö, kirjaamo, PL 26, 00023
Val tio neu vos to. Lisäksi lausunto pyydetään toimittamaan osoit tee
seen linda.viitala@intermin.fi.

Jakelussa mainittuja pyydetään ottamaan lausunnossaan huomioon
alai sen hallintonsa näkemykset. Alueen pelastustoimia pyydetään
var aamaan alueensa kunnille tilaisuus lausua esityksen johdosta."

Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlajan lau sun to luon nos 1.10.2016
asiassa:

 "Lakiesityksen sisältö

 Esitetyn lain pääasialliset muutokset nykyiseen lakiin sekä pe las tus
toi men johtamiseen ja toimintamalliin ovat esitetty tiivistetysti edellä
lai na tus sa otteessa lausuntopyynnöstä. Hieman tarkemmin tar kas
tel tu na, lain keskeiset ehdotukset ovat

 Pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan ensihoidon jär
jes tä mi ses tä vastaavien viiden maakunnan tehtäväksi. Ne jär
jes täi si vät pelastustoimen sosiaali ja terveydenhuollon jär jes
tä mi ses tä annetun laissa tarkoitetun yhteistyöalueen kaikkien
maa kun tien alueella.

 Pelastustoimen palveluiden tuottamisesta vastaisi pe las tus toi
men järjestämisestä vastaavan maakunnan palvelulaitos. Pal
ve lui den tuottamisessa voitaisiin nykyiseen tapaan käyttää so
pi mus pa lo kun tia ja muita yhteisöjä.

 Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien olisi tehtävä yh teis
työ so pi mus. Yhteistyösopimus laadittaisiin valtuustokausittain.
So pi muk ses sa olisi otettava huomioon pelastustoimen val ta
kun nal li set tavoitteet sekä pelastustoimen mahdollisuudet tuot
taa ensihoitopalveluita maakunnan sisäisenä toimintana (in
Hou se).

 Valtioneuvosto vahvistaisi joka neljäs vuosi valtakunnalliset ja
tar vit taes sa erikseen kullekin pelastustoimen järjestämisestä
vas taa val le maakunnalle lainsäädäntöä täydentävät strategiset
ta voit teet pelastustoimen järjestämiseksi.

 Laissa säädettäisiin pelastustoimen palvelutasosta, jonka tulisi
vas ta ta kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja on net to
muus uh kia. Palvelutasoa määriteltäessä olisi otettava huo mi
oon myös toiminta poikkeusoloissa.
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 Laissa säädettäisiin neuvottelumenettelystä, jossa si sä mi nis te
riö ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavat maakunnat
neu vot te li si vat vuosittain maakunnan järjestämisvastuuseen
kuu lu vien pelastustoimen tehtävien ja palvelujen to teut ta mi ses
ta.

 Maakunnan olisi laadittava järjestämisvastuulleen kuuluvista
pal ve luis ta omavalvontaohjelma, jossa määritellään, miten pal
ve lu jen toteuttaminen ja laatu varmistetaan. Oma val von ta oh jel
mas sa olisi lisäksi määrättävä miten palveluiden toteutumista
ja laatua seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet kor ja
taan.

 Laissa on tarpeen säätää erikseen maakunnan pelastustoimen
va rau tu mis vel voit teis ta, koska voimassa olevan valmiuslain
(1552/2011) 12 §:n varautumisvelvoite koskee vain valtion ja
kun tien viranomaisia.

Lain vaikutukset

 Esityksen mukaisen lain vaikutuksia on tarkasteltu talouden, hen ki
lös tön, omaisuuden, pelastustoiminnan, viranomaisten sekä ym pä
ris tön ja yhteiskunnan näkökulmista. Tiivistetysti, lain vaikutukset
ovat seuraavanlaisia:

 Lain tavoitteena on sosiaali ja terveystoimea vastaavasti
pelastustoimen toimintamenojen vuotuisen kasvun
rajoittaminen 1,8 prosentista 0,9 prosenttiin, jolloin
toimintamenot olisivat vuonna 2030 yhteensä 471,0 miljoonaa
euroa. Tämä tarkoittaa 48,3 miljoonan euron laskennallista
säästöä.

 Pelastustoimen pää ja sivutoiminen henkilöstö siirtyisi pe las
tus toi men järjestämisestä vastaavien viiden maakunnan pal ve
luk seen, mutta heidät sijoitettaisiin lain tullessa voimaan yh teis
työ alu een kaikkien maakuntien alueelle pääosin nykyistä ti lan
net ta vastaavasti. Suuremmat alueet mahdollistaisivat nykyistä
pa rem min henkilöstövoimavarojen muutoksen hallinnan. Li säk
si hallinto ja tukipalveluiden toimintoja yhdistämällä saadaan
mer kit tä viä säästöjä. Sopimuspalokuntien asemapaikat säi lyi si
vät lain tullessa voimaan lähtökohtaisesti siellä, missä ne ny ky
ään ovat.

 Kuntien omistamat paloasemat jäisivät niiden omistukseen ja
jär jes tä mis vas tuus sa olevat maakunnat vuokraisivat ne kun nil
ta. Paloautot ja muu pelastustoimen kalusto siirtyisi viiden jär
jes tä mis vas tuus sa olevan maakunnan omistukseen. Kalusto
oli si sijoitettuna edelleen yhteistyöalueiden kaikissa maa kun
nis sa.
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 Pelastustoimen palveluiden suunnitteluperusteita voitaisiin
suu rem mil la alueilla muuttaa nykyistä yhdenmukaisemmiksi ja
op ti moi da miehistövahvuuksia. Johtamisjärjestelmä olisi mah
dol lis ta sovittaa suuremmille alueille, mikä vähentäisi päi vys
tys ja varallaolotehtäviin osallistuvien määrää. Yh den mu kai
sem pi järjestelmä edistäisi myös sopimuspalokuntien käyttöä.

 Sen lisäksi, että pelastustoimen järjestämisvastuu ehdotetaan
siir ret tä väk si nykyiseltä 22 alueen pelastustoimelta viiden maa
kun nan tehtäväksi, ehdotetulla lailla ei sellaisenaan olisi mer
kit tä viä vaikutuksia viranomaisten toimintaan. Lakiehdotus ei
muut tai si muiden viranomaisten vastuita eikä viranomaisten
kes ki näi siä johtosuhteita. Mitä muiden viranomaisten osalta on
pe las tus lais sa säädetty osallistumisesta pelastustoimintaan ja
vel vol li suu des ta antaa virkaapua pelastusviranomaisille säi lyi
si ennallaan.

 Ehdotettu laki on luonteeltaan hallintolaki, jonka pääasiallinen
tar koi tus on määrittää vastuu pelastustoimen järjestämisestä ja
pe las tus toi men viranomaisten keskinäiset suhteet, eikä lailla ei
ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.

 Ehdotetulla lailla ei olisi suoranaisia vaikutuksia kansalaisten
saa miin palveluihin. Ehdotetun lain tarkoituksena on kuitenkin
te hos taa pelastustoimen voimavarojen käyttöä sekä parantaa
pal ve lu jen saatavuutta ja laatua. Lakiehdotuksella ei sel lai se
naan olisi vaikutuksia pelastustoimen henkilöstön ja kaluston
si joit tu mi seen tai nykyiseen paloasemaverkkoon.

 Lakiehdotuksella ei arvioida olevan ainakaan heikentäviä vai
ku tuk sia yhdenvertaisuuteen, tasaarvoon tai työl li syys ky sy
myk siin. Sillä ei myöskään arvioida olevan kielteisiä alue ke hi
tys vai ku tuk sia. Pelastustoimen voimavarat ja mahdollisuudet
tuot taa palveluita säilyisivät pääosin siellä, missä ne ovat ny
kyi ses sä pelastustoimen alueellisessa järjestelmässä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausuntoluonnos

 EteläKarjalan pelastuslaitos on laatinut lakiesityksestä lau sun to
luon nok sen. Yhteenvetona EteläKarjalan pelastuslaitos toteaa seu
raa vaa:

 Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen yhdenmukaisen alue
jaon ja järjestämismallin pohjalta on välttämätön, koska sillä tur va
taan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin suorittaa kiireellisiä
en si hoi to teh tä viä ja kiireellisiä ensivastetehtäviä sen mukaan kuin
so si aa li ja terveystoimen viranomaisten kanssa erikseen sovitaan.
Pe las tus lai tos ten hoitaessa ensihoito ja ensivastetehtäviä voidaan
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nii hin ja pelastustehtäviin käyttää samaa asemaverkostoa, samoja
tu ki toi min to ja, osin samaa henkilöstöä, samoja toimintamalleja ja yh
tei siä harjoituksia sekä yhteistä vara ja suuronnettomuusvalmiutta.
Pe las tus toi men hajautettu asemaverkosto ja valmiudessa oleva pe
las tus hen ki lös tö ovat merkittävä voimavara ensihoidon ruuhka ja
suur on net to muus ti lan teis sa sekä poikkeusoloissa.

 Pelastustoimen järjestämisvastuuta ratkaistaessa tulee ko ko nai suu
te na arvioida eri hallinnollisten tasojen toiminnallinen yh teen so pi
vuus, niiden monitoimialaisuus, eri toimijoiden oikea työnjako sekä
ta lou del li nen kantokyky sekä väestöllinen ja toiminnallinen kestävyys
pit käl le tulevaisuuteen. Tavoitteena tulee olla taata kus tan nus te ho
kas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa. 

 Kokonaisarvion perusteella tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto on,
et tä pelastustoimen ja ensihoidon järjestämisvastuu osoitetaan 18
maa kun nan tehtäväksi. Tämän lisäksi pelastustoimen jär jes tä mis
lais sa / pelastuslainsäädännössä säädettäisiin yhteistyöalueen maa
kun nil le lakisääteinen velvoite järjestää ja rahoittaa yhdessä erik
seen määriteltävät pelastustoimen tehtävät.  Kokoamisen tar koi tuk
se na on varmistaa pelastustoimen palvelujen saatavuus sekä pal ve
lun kustannusvaikuttavuus ja tehokkuus tilanteissa, joissa hajautettu
pal ve lu tuo tan to ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehtävän
vaa ti vuu den, harvinaisuuden, johtamisen, tehtävien edellyttämän
am mat ti hen ki lös tön erityisosaamisvaatimusten, valtakunnallisen yh
den mu kai suu den kehittämisen tai tehtävistä johtuvien suurten kus
tan nus ten perusteella. Palvelujen tuottaminen tapahtuu erikseen
mää rät ty jen maakuntien toimesta eikä vaikuta maakuntien jär jes tä
mis vas tuu seen, joka säilyy yhdenmukaisena kaikilla maakunnilla.

 Pelastustoimen rahoituksen osalta tulee huolehtia siitä, että las ken
nal li set rahoitusperusteissa huomioidaan alueen riskit ja eri tyis piir
teet turvaten pelastustoimen kehittämisen ja nykyisen palvelutason
yl lä pi tä mi sen maakuntien alueilla. Valtion tulee osallistua pe las tus
toi mes sa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja häiriötilanteiden
hoi ta mi seen rahoittamalla sellaista toimintaa, jonka korvaaminen
val tion varoista tai järjestäminen valtion toimesta on erityisestä syys
tä tarkoituksenmukaista. 

 Pelastustoimen uudistuksessa sopimuspalokuntajärjestelmän toi
min ta edel ly tyk set tulee turvata ja niiden asemaa ei saa heikentää
ny kyi ses tä.

 Nykyisen paloasemaverkoston käytön turvaaminen / vuokraaminen
tu lee turvata pidemmälle kuin vuoden 2021 loppuun. Pe las tus lai tos
ten käytössä oleva pelastuskalusto tulee jäädä niinin maakuntiin ja
pa lo ase mil le, missä ne ovat vuoden 2018 lopussa.
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 Maakunnan varautumisen yhteensovittaminen tulisi osoittaa pe las
tus lai tok sen tehtäväksi ja pelastustoimen toimialaosaaminen tulee
si joit taa palveluja järjestävälle tasolle maakuntiin. Pelastustoimi toi
mii maakunnallisen turvallisuusviranomaisena, jonka suorituskyky on
suunniteltu ja mitoitettu kaikkiin turvallisuustilanteisiin päi vit täi sis tä
tehtävistä poikkeusoloihin asti.

 Muilta osin pelastustoimen järjestämislaki luo perusteet pe las tus toi
men kehittämiselle tavoitteena taata kustannustehokas, yhtenäinen
ja laadukas pelastustoimi koko maassa pitkälle tulevaisuuteen.

Edellä viitatun perusteella Imatran kaupunki esittää
lausuntonaan asiassa seuraavaa:

 Imatran kaupunki esittää, että pelastustoimen jär jes tä mis vas tuu ta
ratkaistaessa tulee kokonaisuutena arvioida eri hal lin nol lis ten
tasojen toiminnallinen yhteensopivuus, niiden mo ni toi mi alai suus, eri
toimijoiden oikea työnjako, taloudellinen kantokyky sekä väes töl li nen
ja toiminnallinen kestävyys pitkälle tulevaisuuteen. Hal lin non
keskittäminen ei saa johtaa lähipalveluiden vähenemiseen. Ta voit
tee na tulee olla taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laa du kas
pelastustoimi koko maassa. Pelastustoimi ja ensihoito ovat tyy pil li siä
lähipalveluita ja niiden järjestämis ja tuottamisvastuu on ol ta va
lähempänä muuta maakuntien toimintaa.

 Imatran kaupunki esittää EteläKarjalan pelastuslaitoksen kantaa
mu kail len, että hallituksen esityksen sijaan pelastustoimen jär jes tä
mis vas tuu osoitetaan 18 maakunnan tehtäväksi. Pelastustoimen
osal ta on kuitenkin luotava laajemmat yhteistyöalueet, joiden maa
kun nil la on lakisääteinen velvoite järjestää ja rahoittaa yhdessä erik
seen määriteltävät pelastustoimen tehtävät. Kokoamisen tar koi tuk
se na on varmistaa pelastustoimen palvelujen saatavuus sekä pal ve
lun kustannusvaikuttavuus ja tehokkuus tilanteissa, joissa hajautettu
pal ve lu tuo tan to ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehtävän
vaa ti vuu den, harvinaisuuden, johtamisen, tehtävien edellyttämän
am mat ti hen ki lös tön erityisosaamisvaatimusten, valtakunnallisen yh
den mu kai suu den kehittämisen tai tehtävistä johtuvien suurten kus
tan nus ten perusteella.

 Maakunnallisen pelastustoimen voimavarojen käyttöä on te hos tet ta
va sekä palvelujen saatavuutta ja laatua on parannettava. Pe las tus
toi men järjestämisen ja toteuttamisen laatua sekä vaikuttavuutta on
ar vioi ta va jatkuvasti ja säännöllisesti. Maakunnilla on oltava riittävät
kei not pelastustoimen ohjaamiseen alueellaan. Myös so pi mus pa lo
kun ta jär jes tel män toimintaedellytykset tulee turvata ja niiden ase
maa ei saa heikentää nykyisestä.
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 Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen yhdenmukaisen alue
jaon ja järjestämismallin pohjalta on välttämätön, koska sillä tur va
taan pelastustoimen mahdollisuus jatkossakin suorittaa kiireellisiä
en si hoi to teh tä viä ja kiireellisiä ensivastetehtäviä sen mukaan kuin
so si aa li ja terveystoimen viranomaisten kanssa erikseen sovitaan.
Tä mä parantaa viranomaistoiminnan yhdenmukaisuutta ja laatua
se kä helpottaa yhteistoimintaa. Yhdenmukainen järjestämismalli voi
mah dol lis taa myös resurssien tehokkaampaa käyttöä ja mo ni puo li
sem pia suorituskykyjä. Lainsäädännössä on varmistettava pe las tus
lai tos ten mahdollisuus tuottaa terveydenhuollon kanssa sovitulla ta
val la ensivaste ja ensihoitopalveluja. Yhteistyö mahdollistaa si säi
sen turvallisuuden osaalueella laajan viranomaisten välisen sy ner
gian sekä alueellisten palvelutarpeiden mukaan joustavan pal ve lu
va li koi man.

 Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kansallisia, alueellisia ja
pai kal li sia tarpeita sekä onnettomuusuhkia riskien arviointiin pe rus
tuen. Myös harvaan asuttujen alueiden palvelutaso on turvattava.
Pe las tus toi men rahoitusosuuden määräytyminen maakuntien ra hoi
tus la ki luon nok sen perusteella ei huomioi alueilla olevia erityispiirteitä
ku ten esimerkiksi alue ja väestörakennemuutoksia, alueen ris ki kes
kit ty miä/koh tei ta, harvaan asuttuja alueita, pitkiä etäisyyksiä, laajoja
ve sis tö aluei ta, saaristoja, kansainvälistä rajaliikennettä ja muita alu
een erityispiirteitä, jotka vaativat määrättyjen pelastustoimen jär jes
tel mien ylläpitämistä. Tämä johtaisi esimerkiksi EteläKarjalassa ta
lou den osalta sellaisiin seurausvaikutuksiin alueen pelastustoimen
pal ve lu ky vyl le ja sitä kautta kansalaisten saamalle pelastustoimen
pal ve luil le, että kansalaisten alueellista yhdenvertaista kohtelua ei
kye tä varmistamaan. Harvaalueiden turvallisuuspalveluja ei voida
enää heikentää. Pelastustoimen rahoituksen osalta tulee huolehtia
sii tä, että laskennalliset rahoitusperusteet ovat tarkoituksenmukaiset
tur va ten pelastustoimen kehittämisen ja vähintään nykyisen pal ve lu
ta son ylläpitämisen maakuntien alueilla. 

 Vaikka laki on luonteeltaan hallintolaki, eikä lakiehdotuksella ole sel
lai se naan vaikutuksia nykyiseen paloasemaverkkoon, ovat pe las tus
toi men käytössä olevat tilat vuokralla kunnilta ja ne on rakennettu
nimenomaan pelastustoimen käyttöön. Mikäli paloasemaverkkoa
karsitaan tulevaisuudessa, kunnalle voi jäädä huolekseen vaikeasti
markkinoitavaa tilaa. Nykyisen paloasemaverkoston käytön
turvaaminen / vuokraaminen tulee turvata pidemmälle kuin vuoden
2021 loppuun. Pelastuslaitosten käytössä oleva nykyinen
pelastuskalusto tulee jäädä niihin maakuntiin ja paloasemille, missä
ne ovat vuoden 2018 lopussa."

Oheismateriaali: EteläKarjalan pelastuslaitoksen lausunto
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan asiassa edellä
esitetyn riskienhallintapäällikkö Aki Pihlajan laatiman
lausuntoluonnoksen mukaisen lausunnon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sote- ja maakuntauudistuksen
lainsäädännöksi

994/00/04/01/2016

KH § 236 Valmistelija: Marita Toikka

Valtioneuvoston lausuntopyyntö 31.8.2016:

"LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA
EDUS KUN NAL LE MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI JA SOSIAALI JA
TER VEY DEN HUOL LON JÄRJESTÄMISUUDISTUKSEKSI SEKÄ
NII HIN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maa kun ta
hal lin non perustamista valmistellaan sosiaali ja terveysministeriön
ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Sosiaali ja ter
veys mi nis te riö sekä valtiovarainministeriö pyytävät jakelussa mai ni
tuil ta tahoilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös
muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lau sun ton
sa.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.206 tekemien linjausten mukaan Suo
mes sa toteutetaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistus ja maa kun
ta uu dis tus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaa
lit ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät
kaik ki alueensa sosiaali ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu
sii tä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali  ja terveyspalvelut. Maa
kun nil le kootaan sosiaali ja terveydenhuollon lisäksi myös muita
teh tä viä: työ ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ym pä ris tö
ter vey den huol to, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun ke hit tä
mi nen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli
jat kos sa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali ja terveyspalveluiden
jär jes tä mi ses tä tai rahoituksesta.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tar koi
tus muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maa kun
tien hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali ja
ter veys pal ve luis ta kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saa
mas ta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uu
dis tuk sen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta sekä omai suus
jär jes te lyis tä. Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle jäävien pe rus pal ve
lu jen osalta säätää uusi kuntien peruspalvelujen val tion osuus jär jes
tel mä. Muiden kuin sosiaali ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta
maa kun nil le sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen
esi tys.
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Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on koh den
net tu ja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn
an net tu ja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi ky se
lyyn on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kom men toin
nil le.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internetosoitteesta:
http://alueuudistus.fi/hallituksenesitysluonnos3182016

Uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakuntajaosta.
Mi kä li kunta päättää esittää kunnan kuulumista voimaanpanolain 5
§:n mukaisesta maakuntajaosta poikkeavaan maakuntaa, pää tök
ses tä tulee toimittaa kunnanvaltuuston päätösasiakirja sosiaali ja
ter veys mi nis te ri öön. Päätösasiakirjan voi toimittaa joko säh kö pos tit
se osoitteeseen kirjaamo@stm.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo,
so si aa li ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Pää tös
asia kir jaan tulee merkitä viite STM068:00/2015.

Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen val mis te
lus sa. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali ja terveysministeriöön
9.11.2016 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia.
Lau sun to yh teen ve dos sa otetaan huomioon vain määräaikaan saa
pu neet lausunnot.

Sote ja maakuntauudistuksessa laaditaan lisäksi va lin nan va paus
lain sää dän tö, uudistetaan sosiaali ja terveydenhuollon mo ni ka na
vais ta rahoitusta sekä siirretään valtion aluehallinnon sekä kuntien ja
kun ta yh ty mien muiden kuin sosiaali ja terveydenhuollon tehtäviä
maa kun nil le. Niitä valmistellaan erillisissä valmisteluhankkeissa,
mut ta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaissa on otettu huo
mi oon valinnanvapauden edellytyksenä oleva monituottajamalli. Va
lin nan va paut ta ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista
kos ke va aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin
so si aa li ja terveydenhuollon tehtävien siirtoa koskeva hallituksen
esi tys luon nos toimitetaan lausunnoille keväällä 2017. Lisäksi so si aa
li ja terveyspalvelujen tuottamista koskeva hallituksen esitys on erik
seen lausuttavana yhtäaikaisesti tämän hallituksen esityksen kans
sa."
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Hallituksen esitysluonnon sote-  ja maakuntauudistuksen lain-
sää dän nök si

 TIIVISTELMÄT LAKILUONNOSTEN KESKEISISTÄ ASIOISTA

 Hallituksen esityksen tarkoituksena on perustaa uudet maakunnat
1.7.2017 alkaen ja säätää niiden hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi
tar koi tuk se na on siirtää sosiaali ja terveyspalvelujen jär jes tä mis vas
tuu kunnilta maakunnille 1.1.2019 alkaen sekä säätää maakuntien
ra hoi tuk ses ta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudesta
kun tien peruspalvelujen valtionosuus järjestelmästä, uudistuksen
voi maan pa nos ta, henkilöstön asemasta ja omaisuusjärjestelyistä.
Esi tys luon nok seen sisältyvät myös alustavat kuntakohtaiset las kel
mat uudistusten kuntatalousvaikutuksista.

 Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi maa kun
ta la ki, laki sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä niiden
yh tei nen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on uudistusten edel
lyt tä mät muutokset muuhun lainsäädäntöön. Esitykseen sisältyy eh
do tus maakuntien rahoituslaiksi sekä ehdotukset kuntien rahoitusta
kos ke van lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien
hen ki lös töä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa
kos ke vien lakien muuttamiseksi.

 Hallituksen esitysluonnos on lausunnolla 9.11. saakka. Lau sun to
kier rok sen jälkeen marras joulukuussa julkaistaan lau sun to yh teen
ve to saaduista kannanotoista. Tämän jälkeen hallitus päättää lo pul li
ses ta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle

 Samaan aikaan 31.8. on lähetetty omana lausuntopyyntönään kom
men toi ta vak si uusi laki sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamisesta.
La ki luon nok ses ta on lyhyt kuvaus tässä tiivistelmässä.

 Esitykset asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yk
sin ker tais ta mis ta koskevaksi lainsäädännöksi eivät sisälly tähän hal
li tuk sen esitykseen. Ne valmistuvat suunnitellusti vuoden lopulla.
Va lin nan va pau des ta on tiivistelmässä lyhyt kuvaus.

 Valtiovarainministeriön koordinoimana ministeriöissä valmistellaan
maa kun nil le siirtyviä muita kuin sosiaali ja terveydenhuollon teh tä
viä. Ne eivät sisälly tähän esitykseen. Tehtävien siirtoa koskeva hal
li tuk sen esitysluonnos lähtee lausunnolle keväällä 2017.
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Uudistus turvaa ihmisten palvelut

 Sote ja maakuntauudistuksen tarkoituksena on nykyaikaistaa pal ve
lu ja ja parantaa julkisen talouden kestävyyttä. Uudistuksella luodaan
edel ly tyk set Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden
mal lil le. Kaikki julkiset sosiaali ja terveyspalvelut kootaan yhden
vah van johdon eli maakunnan alaisuuteen. Uusissa maakunnissa
ote taan käyttöön tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotta
pal ve lut voitaisiin tuottaa vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Pal
ve lut integroidaan asiakaskeskeisesti ihmisten tarpeiden mukaisesti.
Ta voit tee na on pienentää eroja ihmisten hyvinvoinnissa ja taittaa
kus tan nus ten kasvua.

 Maakuntien perustaminen ja tehtävät

 Maakuntalaki luo edellytykset maakunnan itsehallinnolle ja asuk kai
den osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksille maakunnassa.
Maa kun ta lais sa säädetään muun muassa maakunnan tehtävistä,
hal lin to ra ken tees ta, johtamisesta, taloudenhoidosta ja pää tök sen
teos ta.

 Lakiluonnoksen mukaan maakunta on julkisoikeudellinen yh
tei sö, jolla on alueellaan itsehallinto. Maakuntia on Suomessa
18. Sosiaali ja terveydenhuolto ja muut maakunnan tehtävät
siir ty vät niille 1.1.2019 (ks. kohta väliaikaishallinnosta s. 29).

 Lakiluonnoksen mukaan maakunnalla on maakuntavaltuusto,
maa kun ta hal li tus ja tarkastuslautakunta. Muut toimielimet ovat
maa kun nan päätettävissä.

 Maakunnille siirtyy tehtäviä ELYkeskuksista, TEtoimistoista,
alue hal lin to vi ras tois ta, maakuntien liitoista ja muista kun ta yh ty
mis tä sekä kunnista. (Ks. Hallintomalli.)

 Tehtävien hoidosta vastuussa oleva maakunta vastaa esi tyk
sen mukaan asukkaan laissa säädettyjen maakunnan asiak
kaan oikeuksien toteutumisesta ja asiakkaiden pal ve lu ko ko nai
suuk sien yhteensovittamisesta. Maakunta vastaa myös siitä,
et tä maakunnan asukkaat saavat palvelut yhdenvertaisesti.

 Maakunta määrittelee palvelujen tarpeen, määrän ja laadun
se kä niiden tuottamistavan. Ehdotuksen mukaan se vastaisi
myös palvelujen tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä
vi ran omai sel le kuuluvasta toimivallan käytöstä.

 Maakunta rahoittaa sen järjestämisvastuulle kuuluvien teh tä
vien hoidon ja palvelut, vaikka palvelun tuottaisi toinen maa
kun ta tai yksityinen tai kolmannen sektorin palvelun tuottaja.

 Maakunta voi antaa julkisen hallintotehtävän muulle kuin vi ran
omai sel le vain, jos siitä lailla erikseen säädetään.

 Maakunta voi tuottaa palvelut itse tai yhteistoiminnassa mui
den maakuntien kanssa tai hankkia ne sopimukseen pe rus
tuen muulta palvelun tuottajalta, ellei laissa toisin säädetä.
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 Maakunnan julkisesta palvelutuotannosta vastaa maakunnan
pal ve lu lai tos laissa erikseen säädetyissä tehtävissä, kuten so
si aa li ja terveyspalveluissa ja pelastustoimessa. Palvelulaitos
on maakuntakonserniin kuuluva erillinen julkisoikeudellinen lai
tos, jota johtaa johtaja ja hallitus. Laitoksen palveluksessa on
myös viranhaltijoita.

 Päätöksenteko oikeusharkintaa edellyttävissä lupa, ilmoitus
ja valvontaasioissa sekä yksilöön kohdistuvissa asioissa, ku
ten sosiaali ja terveydenhuollon asioissa, säädetään maa kun
nan ja palvelulaitoksen viranhaltijoiden tehtäväksi.

Hallintomalli

 Sote ja maakuntauudistus vähentää merkittävästi erilaisten hal lin
nol lis ten organisaatioiden määrää, kun noin 190 kuntien välistä tai
muu ta organisaatiota korvautuu 18 maakunnalla. Uudessa kol me ta
soi ses sa hallinnossa on:
1. kunta paikallisia tehtäviä varten, paikallisen osallistumisen ja

vaikuttamisen yhteisönä sekä väestön terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistä varten.

2. maakunta sotepalveluiden järjestämistä ja muita alueellisia
tehtäviä varten sekä niihin liittyvän osallistumisen ja
vaikuttamisen yhteisönä.

3. valtio valtakunnallisia tehtäviä varten sekä perusoikeuksien,
oi keus val tion ja yleisen turvallisuuden turvaamista varten.

 Kaikilla näillä tasoilla hallinnon toiminnasta ja taloudesta päättävät ja
ovat vastuussa vaaleilla valitut ylimmät päättäjät.

 Maakuntalakiluonnoksen mukaan maakunta on julkisoikeudellinen
yh tei sö, jolla on alueellaan itsehallinto. Maakunnat perustetaan la
kien voimaantullessa 1.7.2017. Sosiaali ja terveydenhuolto ja muut
niil le säädettävät toiminnot siirtyvät maakuntien vastuulle 1.1.2019.

 Maakunnan tehtävät ovat:
 sosiaali ja terveydenhuolto
 pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto
 maaseudun kehittäminen ja maatalouden edistäminen
 rahoittaminen ja viljelijätukeen liittyvät tehtävät
 elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja ra

hoit ta mi nen
 eräät liikenteen suunnittelu ja rahoitustehtävät
 alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu sekä maakuntakaavoitus
 maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistäminen
 lain perusteella annettavat muut alueelliset palvelut.

 Tässä vaiheessa maakunnan tehtävistä määritetään vain sosiaali ja
terveydenhuollon osuus. Maakunnan muista tehtävistä säädetään
myöhemmin osana maakuntauudistusta.
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 EteläKarjalan liiton maakuntajohtaja Matti Viialainen ja
muutosjohtaja Aija Tuimala saapuvat kaupunginhallituksen
kokoukseen esittelemään maakuntauudistusta EteläKarjalan
maakuntaliiton osalta.

Oheismateriaali: Lausuntoluonnos

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn valmistelutilanteen
tiedokseen ja päättää jättää asian pöydälle seuraavaan
kaupunginhallituksen kokoukseen asti.

 Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksessa
edustettuina olevien poliittisten ryhmien mahdolliset kommentit
kaupungin lausuntoluonnokseen toimitetaan kaupungintalon
kirjaamoon, kirjaamo@imatra.fi, viimeistään 24.10.2016.

Päätös: Hyväksyttiin ja todettiin, että asiaa käsitellään seuraavan kerran
 kaupunginhallituksen kokouksessa 31.10.2016.

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksessa oli paikalla EteläKarjalan liiton
maakuntajohtaja Matti Viialainen, muutosjohtaja Aija Tuimala sekä kehittämis ja
työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo klo 16.05  17.15.

 ___________________

KH § 252 Valmistelija: Marita Toikka

 Edellisen käsittelyn jälkeen lausuntoluonnokseen on tehty
tarkennuksia kohtiin 2, 5 ja 19, koskien 3 miljardin euron
kustannusten kasvun hillinnän tavoitetta, pelastustoimen
järjestämistä ja väliaikaishallintoa.

Liitteet: Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen liitteen mukaisen lau sun
non hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maa kun ta uu dis tuk
sek si ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä
nii hin liittyviksi laeiksi sekä saattaa sen myös tiedoksi Kuntaliitolle.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että asia saatetaan tiedoksi kau
punginvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen kiinteistöllä 153-38-1-3

1569/10/00/02/2016

KAUPKLTK § 101 Valmistelija: Pekkala Sini

Kiinteistö Oy Imatran Spa Chalets 3 on hakenut kirjeessään
19.9.2016 tontin 1533813 rakentamisvelvoitteeseen jatkoaikaa.
Jat ko ai kaa on pyydetty 31.12.2019 saakka.

Kaupunki on myynyt 1/3määräosan kiinteistöstä 1533813 YIT
Ra ken nus Oy:n omistamalle Kiinteistö Oy Imatran Spa Chalets 3:lle
18.7.2014. Kauppakirjan kohdan 8 mukaan ostajan tulee täyttää
noin 2 500 km²:n rakentamisvelvoite 31.12.2016 mennessä. Lo
maosak kei den kauppa ei ole edennyt siten, että Spa Chaletsin kol
man nen vaiheen rakentamiselle olisi ollut edellytyksiä.

Kaupunki hyväksyy ehdotetun kolmen vuoden jatkoajan myön tä mi
sen kauppakirjan rakentamisvelvoitteen toteuttamiselle.

 Ratkaisuvalta asiassa kuuluu kaupunginhallitukselle hallintosäännön
11 §:n perusteella.

Vaikutusten arviointi: Päätöksellä ei ole asianosaista lukuun ottamatta vaikutusta kun ta lai
siin eikä luontoympäristöön. Päätös antaa yritykselle mah dol li suu
den toteuttaa hanke taloudellisesti ja tuotannollisesti oi keaai kai ses
ti. Kaupungin kannalta tontin rakentuminen on tärkeintä.

Oheismateriaali: Kartta Kiinteistö Oy Spa Chalets 3

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel
le, että Kiinteistö Oy Imatran Spa Chalets 3:n kanssa 18.7.2014 teh
dyn kauppakirjan, jolla yhtiö on ostanut 1/3mää rä osan kiinteistöstä
1533813, mukaista rakennusvelvoitteen määräaikaa jatketaan
31.12.2019 saakka. Kaupan muut ehdot pysyvät ennallaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

___________________

KH § 253 Valmistelija: Marita Toikka

Oheismateriaali: Kartta Kiinteistö Oy Spa Chalets 3
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Imatran Spa Chalets
3:n kanssa 18.7.2014 tehdyn kauppakirjan, jolla yhtiö on ostanut
1/3mää rä osan kiinteistöstä 1533813, mukaista ra ken nus vel voit
teen määräaikaa jatketaan 31.12.2019 saakka. Kaupan muut ehdot
py sy vät ennallaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen

1607/10/03/01/2016

KAUPKLTK § 103 Valmistelijat: kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs, kau pun gin in si
nöö ri Lassi Nurmi, vs. vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen

Tiivistelmä:

 Hulevesiin liittyvä lainsäädäntö muuttui merkittävästi 1.9.2014 pää
osin ilman siirtymäsääntöjä. Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen val
mis te le mien suositusten perusteella on syytä arvioida Imatralla uu
del leen tarkoituksenmukaisin tapa järjestää hulevesien viemäröinti
muut tu nut ta lainsäädäntöä vastaavasti.

Johdanto

 Imatran Vesi taseyksikön vastuulla on hulevesiverkoston käyttö ja
kun nos sa pi to. Rakennettuun hulevesiverkostoon liittyneiltä kiin teis
töil tä on peritty huleveden liittymismaksua. Hulevedelle ei ole vah vis
tet tua toimintaaluetta joten liittymispakkoa vanhojen kiinteistöjen
koh dal la ei ole ollut. Taseyksikön tehtävänä on ollut myös osal lis tu
mi nen Fortumin sadevesipumppaamon kustannuksiin. Imatran Ve
den hoidossa on ollut myös kolme sadevesipumppaamoa, joista ai
heu tu neet kustannukset on kirjattu Infran hallinta  yksikön kus tan
nus pai kal le. Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka osasto vastasi
ai em min hulevesi, viemäri ja vesijohtoverkostojen rakentamisesta.
Sit tem min 2010luvulla on kaupungissa siirrytty rakentamisen osalta
ti laa jatuot ta ja mallin mukaiseen toimintatapaan, jossa Infran hal lin
ta yksikkö toimii tilaajana.

 Vesihuoltolaki tuli voimaan 1.3.2001. Samassa yhteydessä kumottiin
la ki yleisistä vesi ja viemärilaitoksista (982/1977) sekä jä te ve si mak
su la ki (610/793). Huleveden ja perustusten kuivatusveden pois joh ta
mi nen ja käsittely määritettiin vesihuoltolaissa osaksi vesihuoltoa.

 Maa ja metsätalousministeriö asetti 17.9.2008 työryhmän sel vit tä
mään vesihuoltolain ja siihen liittyvän muun lainsäädännön tar kis ta
mis tar peet sekä valmistelemaan tarvittavat ehdotukset sää dös muu
tok sik si. Yhtenä keskeisenä selvitettävänä asiana oli hulevesien joh
ta mi sen tarkoituksenmukainen järjestäminen.

 Vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Suurin pe ri aat
teel li nen muutos oli hulevesien ja perustusten kuivatusvesien vie mä
röin nin irrottaminen vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon kä sit tees
tä. Hulevesien kokonaishallinnasta säädettiin maankäyttö ja ra ken
nus lais sa, johon tehtiin asiaa koskevat muutokset samassa yh tey
des sä vesihuoltolain muutosten kanssa.
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 Imatran kaupungin hallintosäännön 16 § mukaan kau pun ki ke hit tä
mis lau ta kun ta päättää vesihuoltolain 17 a § mukaiset viemäröintiä
kos ke vat asiat. Hallintosäännön 18 § mukaan ra ken nus val von ta
jaos to vastaa hulevesiä koskevan erityissäännösten (maankäyttö ja
ra ken nus lain 13 a luvun) noudattamisen valvonnasta. Koska ve si
huol to lain mukaisia päätöksiä taksoista, huleveden viemäröinnin alu
ees ta tai sopimusta yleisten alueiden kuivatuksesta ei ole kui ten
kaan tois tai sek si tehty, hulevesien viemäröinnin tar koi tuk sen mu kai
nen jär jes tä mi nen ja rahoitus on syytä arvioida kokonaisuutena.

Hulevesien hallintaan liittyvät vastuut

 Hulevesien hallinnan tärkein keino on maankäyttö ja kaavoitus, jon
ka avulla voidaan kehittää hulevesien suunnitelmallista hallintaa.
Näis tä syistä lakimuutosten yhteydessä hulevesiä koskevat pykälät
si joi tet tiin juuri maankäyttö ja rakennuslakiin, johon lisättiin uusi 13
a luku hulevesille. Tavoitteena on hulevesien kokonaisvaltainen hal
lin ta, jolloin hulevesiviemäreiden lisäksi hulevesiä viivytetään ja
imey te tään niiden kerääntymispaikalla sekä johdetaan kosteikkoihin.

 Kunta vastaa maankäyttö ja rakennuslain mukaan hulevesien hal
lin nan järjestämisestä asemakaavaalueella. Kunnalla ei lain muu tok
sen jälkeen ole velvollisuutta järjestää hulevesien keskitettyä pois
joh ta mis ta ja käsittelyä asemakaavaalueen ulkopuolella, mutta se
voi halutessaan ottaa myös nämä alueet vastuulleen. Kunnan hu le
ve si jär jes tel mäl lä tarkoitetaan hulevesien hallintaan tarkoitettujen
aluei den ja rakenteiden kokonaisuutta lukuun ottamatta ve si huol to
lai tok sen hulevesiviemäriverkostoa. Kunnan hulevesijärjestelmän
vai ku tus alue on se alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kunnan hu le ve si
jär jes tel mä palvelee.

 Kunta voi vesihuoltolaitosta kuultuaan päättää, että vesihuoltolaitos
huo leh tii huleveden viemäröinnistä osana maankäyttö ja ra ken nus
lais sa tarkoitettua hulevesien hallintaa. Hulevesien viemäröintiin so
vel le taan tällöin vesihuoltolakia. Edellytyksenä päätökselle on, että
lai tos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä ta lou del li ses
ti ja asianmukaisesti ja, että huleveden viemäröinnistä perittävät
mak sut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Päätökseen on
lii tet tä vä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen
hu le ve si vie mä ri ver kos to sekä alueet, joille verkosto rakennetaan.

 Vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto ei ole osa kunnan hu le
ve si jär jes tel mää, johon kuuluvat kaikki muut hulevesien hallintaan
tar koi te tut alueet ja rakenteet. Kunnan on tehtävä ve si huol to lai tok
sen hulevesiviemäröintialueesta nimenomainen päätös. Ve si huol to
lain siirtymäsäännöksen mukaan vesihuoltolaitos huolehtii ennen
1.9.2014 hyväksytyllä toimintaalueella huleveden viemäröinnistä sii
hen saakka, kunnes kunta tekee päätöksen hu le ve si vie mä röin ti alu
ees ta. 
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 Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kiinteistön omistaja tai haltija
vas taa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevedet on johdettava
kun nan hulevesijärjestelmään, jollei niitä voida imeyttää kiinteistöllä
tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.
Kun nan määräämä viranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myön
tää vapautuksen velvollisuudesta johtaa kiinteistön hulevedet kun
nan hulevesijärjestelmään, jos kiinteistön omistaja tai haltija huolehtii
hu le ve sien hallinnasta asianmukaisesti muilla toimenpiteillä. Imatran
osal ta päätöksen tekee rakennusvalvontajaosto.

 Mikäli kiinteistö sijaitsee kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hu
le ve si vie mä röin nin alueella, on kiinteistöllä velvollisuus liittyä hu le ve
si vie mä riin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää va
pau tuk sen liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa todetuilla edel ly
tyk sil lä. Vapauttamisen edellytyksenä on, että

     liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle
tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hu le
ve sien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat
kus tan nuk set, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen
tar ve tai muu vastaava erityinen syy,

     vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen huleveden vie
mä röin nin taloudellista ja asianmukaista hoitamista ve si huol to lai tok
sen hulevesiviemäröinnin alueella sekä

     liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa
muu toin asianmukaisesti.

 Vapautus on vesihuoltolain perusteella ongelmallinen, koska ve si
huol to lai tos voi periä huleveden viemäröinnin kustannukset ai noas
taan hulevesiviemäriin liittyneiltä kiinteistöiltä. Vapautusten myön tä
mi nen vaarantaa siten yleensä huleveden viemäröinnin taloudellisia
edel ly tyk siä ja siltä näkökulmasta rajoittaa samalla vapautuksesta
päät tä vän viranomaisen harkintavaltaa.

Hulevesien viemäröinnistä perittävät maksut

 Aiemmin voimassa olleen vesihuoltolain mukaan käyttömaksua tuli
pe riä vedestä ja jätevedestä. Laki ei mahdollistanut erillisen käyt tö
mak sun perimistä huleveden käsittelystä. Hulevesien investointi ja
yl lä pi to kus tan nuk set ovat sisältyneet jätevesiviemäröinnin kus tan
nuk siin ja jätevesitaksa on sisältänyt myös hulevedestä huo leh ti mi
sen. Hulevesiverkostoon liittymisestä on sen sijaan voitu periä liit ty
mis mak sua.
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 Vesihuoltolakiin ja maankäyttö ja rakennuslakiin 1.9.2014 tehtyjen
muu tos ten jälkeen huleveden käsittelyn maksuja ei voida enää periä
osa na jätevesimaksuja. Maksu voidaan kuitenkin periä maankäyttö
ja rakennuslain perusteella julkisoikeudellisena hulevesimaksuna tai
ve si huol to la kiin perustuvana huleveden viemäröinnin käyt tö mak su
na.

 Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva julkisoikeudellinen maksu

 Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä aiheutuneiden kus
tan nus ten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän
vai ku tus alu eel la sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta.
Mak suil la voidaan kattaa kunnan hulevesijärjestelmän ra ken ta mis
kus tan nuk sia sekä käyttö ja ylläpitokustannuksia.

 Kunnan perimän maksun perusteena ovat kunnan hulevesien hal lin
nan ratkaisut ja kiinteistön sijainti kunnan hulevesijärjestelmän vai
ku tus alu eel la. Hallinnan ratkaisulla tarkoitetaan muun muassa vii vy
tys ja imeytysjärjestelmiä sekä hulevesiviemäreitä. Maksu voidaan
pe riä riippumatta siitä, onko kiinteistö konkreettisesti liitetty hu le ve si
jär jes tel mään.  Esimerkiksi yleisten alueiden hulevesien hallinta hyö
dyt tää myös alueen muita kiinteistöjä.

 Maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan hyväksyy kau
pun gin val tuus to. Taksapäätöksen yhteydessä tulee määritellä ne
kiin teis töt, jotka sijaitsevat kunnan hulevesijärjestelmän vai ku tus alu
eel la. Hulevesien hallinnasta perittävä maksu on luonteeltaan jul
kisoi keu del li nen ja se on suoraan ulosottokelpoinen. Jul kisoi keu del
lis ta hulevesimaksua voidaan periä, vaikka ve si huol to lai tos vas tai si
kin hulevesien viemäröinnistä erikseen määrätyllä alu eel la ja perisi
ve si huol to lain mukaisia maksuja. Tämä voisi tulla ky see seen siinä
ta pauk ses sa, jos kunnan on tarpeen tehdä ve si huol to lain mukaista
vie mä röin tiä täydentäviä hulevesien hallinnan rat kai su ja. Alueen
kiin teis tö jen omistajilta ja haltijoilta voitaisiin tällöin pe riä niin ve si
huol to lai tok sen asiakasmaksuja huleveden vie mä röin nis tä kuin kun
nan vuosittaista hulevesimaksuakin.

Vesihuoltolakiin perustuva käyttömaksu huleveden viemäröinnistä

 Mikäli kunta päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden vie
mä röin nis tä erikseen määritettävällä alueella, vesihuoltolaitos voi
pe riä käyttömaksua huleveden viemäröinnistä. Maksu perustuu tuol
loin vesihuoltolakiin. Maksu on luonteeltaan yksityisoikeudellinen ja
sen periminen edellyttää, että kiinteistö on liitetty vesihuoltolaitoksen
hu le ve si ver kos toon (asiakkuussuhde). Päätöksen maksun käyt töön
ot ta mi ses ta tekee kaupunginvaltuusto.
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 Huleveden viemäröinnistä aiheutuvat kustannukset tulee voida kat
taa täysimääräisesti asiakasmaksuilla. Maksujen tulee olla koh tuul li
sia ja tasapuolisia.

 Vesihuoltolaitoksen tulee lisäksi periä kunnalta kustannuksia vas taa
va korvaus yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin
joh det ta van huleveden viemäröinnistä. Yleisiä alueita ovat esi mer
kik si kadut, puistot ja torit. Maksun periminen ei edellytä erillistä pää
tös tä. Maksun tulee olla kustannuksia vastaava eli sen tulee kattaa
jär jes tel män uus ja korjausinvestoinnit sekä muut kustannukset.

Vaihtoehdot hulevesien hallinnan järjestämiselle ja ra hoit ta mi-
sel le Imat ral la

 Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunnalla on kokonaisvastuu
hu le ve sien hallinnasta ja kunta päättää, mikä taho kunnassa hoitaa
ku ta kin maankäyttö ja rakennuslain mukaista tehtävää. Vaih to eh to
na on, että Imatran Vesi edelleen huolehtii huleveden viemäröinnistä
mää ri tel lyl lä alueella tai, että vastuu huleveden viemäröinnistä osa
na hulevesien kokonaishallintaa siirretään kaupungille.

VE 1 Imatran Vesi huolehtii hulevesiviemäröinnistä

 Vesihuoltolain edellyttämää päätöstä hulevesiviemäröintialueesta ei
ole tehty. Kaupunginvaltuuston tulisi tehdä tätä koskeva päätös sekä
li säk si päätös hulevesimaksun käyttöönotosta.

 Vesihuoltolain edellyttämä hulevesien eriyttäminen kirjanpidossa to
teu tet tiin ja Imatran Veden vuoden 2016 talousarviossa esitettiin hu
le ve sil le oma kustannuspaikka. Hulevesiviemäröinnin tulos tulee ole
maan tappiollinen, koska liittymismaksuja lukuun ottamatta ei vuo
den aikana ollut muita tuloja ja uusien hulevesiverkoston liittymien
mää rä oli vähäinen. Hulevesiviemäröinnin tasearvo vuoden 2015 lo
pus sa oli yhteensä 4.093 501,60 euroa.

 Vesihuoltolain toimeenpanon yleinen ohjaus ja seuranta kuuluvat
maa ja metsätalousministeriölle, joka on julkaissut 30.4.2015 op
paan helpottamaan ja yhdenmukaistamaan kuntien valmistelutyötä.
Op paan mukaan hulevesiviemäröintialueesta tehtävän päätöksen
tie dok si an toon tulisi tuolloin soveltaa hallintolain mukaista me net te
lyä. Kuulemisen ja tiedottamisen osalta tulisi toimia, kuten toi min
taalue pää tös ten yhteydessä. Ennen hyväksymispäätöksen te ke mis
tä asiasta on varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa
lau sun to sekä alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tul
la kuulluiksi.

 Hulevesien muodostuminen riippuu sadannasta ja kiinteistön vettä
lä päi se mät tö män pinnan alasta. Vesihuollon käyttö ja perusmaksut
pe rus tu vat Imatralla vesimittarin kokoon ja käytettyyn vesimäärään.
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Käy tös sä oleva maksuperuste soveltuu siten huonosti hulevesiin.
Jot ta aiheuttamisperiaate toteutuisi, tulisi uusissa hulevesien mak
suis sa ottaa käyttöön esimerkiksi tontin kokoon liittyvä periaate.

 Hulevesimaksua voidaan periä ainoastaan asiakkailta, jotka ovat lii
tet ty jä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin. Imatralla hu le ve si vie
mä rin liittymisaste on alhainen, minkä vuoksi huleveden maksuja
voi tai siin tällä hetkellä periä vain noin kolmasosalta vesihuollon liit ty
jis tä. Jotta vesihuollon taloudellisen huolehtimisen edellytys to teu tui
si, tulisi vesihuoltolaitoksen periä kaupungilta maksua yleisten aluei
den kuivatuksesta, jotta kustannukset eivät muodostuisi liittyjille koh
tuut to mak si.

 Vesihuoltolain mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hu le
ve si vie mä röin nin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hu le
ve si vie mä riin. Jotta maksupohja saataisiin laajemmaksi, tulisi val
von ta vi ran omai sen (ympäristönsuojeluviranomainen) velvoittaa kiin
teis tö jä liittymään hulevesiviemäriverkostoon. Liittymisvelvoitetta on
mah dol li suus tehostaa uhkasakolla.

 Hulevesiviemäröinnin kustannukset kohdistuisivat alkuvaiheessa hu
le ve si vie mä riin liittyneille kiinteistöille. Maksupohjan laajentuminen
riip pui si siitä miten kiinteistöjä saataisiin velvoitettua liittymään ve si
lai tok sen hulevesiverkostoon.  Aiheuttamisperiaatteen ja kus tan nus
ten kattamisen periaatteen kannalta ei ole oikeudenmukainen ti lan
ne, että vain pieni osa järjestelmän hyödynsaajista osallistuisi toi
min nan rahoittamiseen.

 Ainakin alkuvaiheessa maksut kohdistuisivat vain niille kiinteistöille,
jot ka ovat jo asianmukaisesti järjestäneet hulevesiensä käsittelyn ja
mak sa neet hulevesijärjestelmän liittymiskustannukset.

VE 2 Kaupunki huolehtii huleveden viemäröinnistä osana hu le-
ve sien ko ko nais hal lin taa

 Kaupunginvaltuusto voi päättää, että hulevesien ko ko nais hal lin ta
vas tuu on kaupungilla. Huleveteen liittyvässä toiminnassa nou da te
taan tällöin maankäyttö ja rakennuslain mukaisia säännöksiä. Töi
den järjestämisestä Infran hallinta yksikön ja Imatran Veden tai Inf
ran hallinta yksikön ja Imatran Kiinteistö ja aluepalvelut Oy:n kes
ken voidaan sopia vastaavasti kuten sadevesipumppaamojen osal
ta, joita Imatran Vesi on hoitanut.
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 Hulevesiviemäreihin liittyvä omaisuus tulisi samasta ajankohdasta
siir tää Imatran Veden taseesta kaupungin taseeseen. Kaupunki voi
ha lu tes saan ottaa myöhemmin käyttöön julkisoikeudellisen hu le ve si
mak sun Imatran Vedeltä kaupungille siirtyvän vastuun ra hoit ta mi
seen. Julkisoikeudellinen hulevesimaksu voidaan kohdistaa kaikille
kau pun gin hulevesien hallintavastuualueella sijaitsevien kiinteistöjen
omis ta jil le tai haltijoille.

 Kuntaliitto on julkaissut kunnille oppaan julkisoikeudellisen maksun
mää rit tä mi seen. Suositeltavia periaatteita ovat tontin kokoon ja ka
tet tuun pintaan perustuvat maksut. Edelleen maksuissa olisi syytä
ol la kannustavuutta, jolloin kiinteistön omistajan tai haltijan toi men pi
teet, jotka vähentävät kaupungin hulevesien hallinnan tarvetta alen
tai si vat maksuja ja päinvastaisessa tapauksessa nostaisivat mak su
ja. Nämä periaatteet tulisi hyväksyä maksupäätöstä tehdessä, vaik
ka realistinen mahdollisuus on alkuvaiheessa ottaa käyttöön vain
mah dol li sim man yksinkertainen maksu ja kattaa osa toiminnan ku
luis ta verovaroin nykyistä käytäntöä vastaavasti.

 Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kunta vastaa hulevesien hal lin
nas ta asemakaavaalueella, joten aluepäätöstä ei tarvita. Kunta voi
myö hem mäs sä vaiheessa halutessaan ottaa vastattavaksi muitakin
aluei ta, joissa on tarvetta hulevesien hallinnalle. Tällaisia voisivat
esi mer kik si olla asemakaavaalueiden läheisyydessä sijaitsevat alu
eet, joita voitaisiin hyödyntää hulevesien hallinnassa tai alueet, jotka
ai heut ta vat ongelmaa asemakaavaalueille.

 Mikäli Imatran Vesi päätetään yhtiöittää, ei erillisiä tasesiirtoja tar vit
se tehdä, vaan vastuut ja omaisuus hulevesiviemäreistä jäävät kau
pun gil le Imatran Veden yhtiöityessä.

Vaihtoehtojen vertailu

 Malli, jossa Imatran Vesi huolehtii huleveden viemäröinnistä, on
pää tök sen osalta hallinnollisesti raskaampi, koska hu le ve sien vie mä
röin nin aluepäätöksessä on alueen kiinteistöjen omistajille ja hal ti joil
le varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Lisäksi kaupungin ja Imatran
Ve den välillä on solmittava sopimus yleisten alueiden viemäröinnistä
ja hulevesien vastuurajoista.

 Uuden maksun käyttöönotto vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen,
jo ten hallinnollisesti ei ole suurta eroa, otetaanko käyttöön jul kisoi
keu del li nen maksu vai vesihuoltolain mukainen maksu. Jul kisoi keu
del li nen hulevesimaksu on kuitenkin tasapuolisin, oikeudenmukaisin
ja aiheuttamisperiaatteen mukainen tapa rahoittaa hulevesien vie
mä röin ti osana hulevesien kokonaishallintaa. Vesihuoltolain mu kai
ses sa ratkaisussa maksut kohdistuisivat epäoikeudenmukaisesti niil
le, jotka ovat rakentaneet asianmukaiset liittymät ja siten jo osaltaan
ra hoit ta neet hulevesiviemärien rakentamista.
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 Vesihuoltolain mukaisessa hulevesiviemäröinnissä kiinteistöillä on li
säk si lähes poikkeuksetta liittymispakko, jotta toiminta voidaan jär
jes tää taloudellisesti kestävällä tavalla. Maankäyttö ja rakennuslain
mu kai ses sa julkisoikeudelliseen maksuun perustuvassa ratkaisuissa
voi daan taas käyttää laajemmin tarveharkintaa, eikä viemäriin liit ty
mi nen ole pakollista, mikäli hulevedet voidaan muuten hoitaa asian
mu kai ses ti.

 Imatran tilanteessa hulevesiviemäröinnin kustannuksia ei ole voitu
kattaa siitä saaduilla tuloilla, joskaan käyttötalouden tappiotkaan
eivät ole olleet suuria. Merkittävimpiä kustannustekijöitä ovat hu le ve
si ver kos ton suunnitteluun ja rakentamiseen, hulevesipumppaamojen
käyt töön ja kunnossapitoon sekä maanpäällisiin kuivatusrakenteisiin
koh den tu vat kustannukset. Kustannukset ovat vuositasolla noin
100 000 – 400 000 €. Kaupungin taajamaalueella on noin 5000 kiin
teis töä, joten kustannukset kattavan kiinteistökohtaisen hu le ve si
mak sun suu ruus tulisi todennäköisesti olemaan keskimäärin muu ta
mia kym me niä euroja/kiinteistö. Kaupungin osuus kiinteistöistä on
yh teen sä 47,3 %, joten kiinteistökohtaisen hulevesimaksun mää rit tä
mi nen edel lyt tää kin jatkossa tarkempia suunnitelmia ja laskelmia. 

 Suurin osa hulevesien hallinnan kustannuksista on rahoitettu ve ro
va roin, joten jätevesimaksun alentaminen vastaamaan jatkossa
mah dol li ses ti käyttöön otettavaa hulevesimaksua ei ole jatkossa op
ti maa li sin tapa rahoittaa huleveden kokonaishallinnan kustannuksia.

 Vaihtoehto jossa kaupunki vastaa hulevesistä kokonaisuutena tukee
hy vin strategisen maankäytön ja mahdollisesti uuden toimintamallin
ke hit tä mis aja tuk sia. Tällöin kokonaisprosessi yleissuunnittelusta to
teu tuk seen ja rahoituksen järjestäminen olisivat selkeämmin kes ki
tet ty yhdelle taholle. Hulevesimaksun käyttöönotosta ja mää räy ty
mis pe rus teis ta on helpompi tehdä jatkossa päätöksiä kun hu le ve
sien järjestämisestä vastaava taho on ensin päätetty.

Kaupunkikehittämisjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää ja esittää edelleen kau pun
gin hal li tuk sel le ja valtuustolle päätettäväksi, että 1.1.2017 alkaen
Imat ran kaupunki vastaa asemakaavaalueella hulevesien hal lin nas
ta hulevesiviemärit mukaan lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2016 610

Kaupunkikehittämislautakunta § 103 18.10.2016
Kaupunginhallitus § 254 31.10.2016

KH § 254 Valmistelija: Marita Toikka

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
1.1.2017 alkaen Imatran kaupunki vastaa asemakaavaalueella
hulevesien hallinnasta, hulevesiviemärit mukaan lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Etelä-Karjalan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

1624/00/04/00/2016

HVLTK § 90 Valmistelija: Minna Leinonen

 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kär
ki han ke. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistetaan asia kas
läh töi ses ti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja
tu le vai suu den kuntien toimintaympäristöön. Muutosohjelmassa pal
ve lui den painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja en nal ta eh käi se
viin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

 Muutosohjelma vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa
toi min ta kult tuu ria päätöksenteossa ja palveluissa tuomalla käyttöön
lap si vai ku tus ten arvioinnin sekä välineitä lapsilähtöiseen bud je toin
tiin ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden seu
ran taan.

 Uudistuksen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet, perheiden mo ni
muo toi suus, lapsi ja perhelähtöisyys sekä voimavarojen vah vis ta mi
nen. Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen ja ko ke mus
asian tun te mus kytketään tiiviisti uudistuksen suunnitteluun ja toi
meen pa noon.

 Muutosohjelma painottaa lasten ja perheiden matalan kynnyksen
pal ve lui den verkostoimista perhekeskustoimintamallin mukaisesti,
eri tyis ta son palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota sekä vaa ti vin
ta erityisosaamista edellyttävien palveluiden varmistamista niitä tar
vit se vil le lapsille, nuorille ja perheille.

 Muutosohjelmalla vastataan lasten, nuorten ja perheiden hy vin voin ti
tar pei siin kustannusvaikuttavasti julkisen talouden haasteet huo mioi
den. Muutosohjelman toteuttamiseen 2016–2018 on varattu 40 mil
joo naa euroa, josta pääosa käytetään alueellisen muutostyön tu ke
mi seen. Maakunnallisten muutoshankkeiden toteutus 1.1.2017 –
31.12.2018. Muutosohjelman hakuaika päättyy 4.11.2017.

 EteläKarjala on valmistellut LAPE hankesuunnitelmaa Eksoten joh
dol la. Hankkeen valmistelussa on ollut mukana kaikki EteläKarjalan
kun nat, Eksote ja kolmas sektori. EteläKarjalan LAPE kär ki hank
keen on ajateltu kohdistuvan kaikkiin toimeenpanosuunnitelman nel
jään kehittämiskokonaisuuteen, jotka ovat Lapsen oikeuksien ja tie
to pe rus tei suut ta vahvistava toimintakulttuurinmuutos, Per he kes kus
toi min ta mal lin kehittäminen ja käyttöönotto, Varhaiskasvatus, koulu
ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena, erityis ja vaa ti
vim man tason palveluiden kehittäminen.
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 Imatra osallistuu ensisijaisesti osakokonaisuuksiin lapsen oikeuksien
ja tietoon perustava toimintakulttuuri ja matalan kynnyksen pal ve lui
den verkostoiminen. Muilta osin Imatra osallistuu ke hit tä mi seen kun
ta kump pa ni na.

 Maakunnan muutosohjelman budjetin kokoluokka ja jakoperusteet
tar ken tu vat hankkeen sisällön ja tarkentuneen työnjaon jälkeen.
Oma vas tuun osuus on  20 %, joka tuotetaan työpanoksena. Muu
tos oh jel maa toteutumista edistää, ohjaa, koordinoi, tukee ja arvioi
se kä seu tu kun nal li nen että kuntakohtainen LAPEryhmä. Imatralla
kun ta koh tai nen LAPE työryhmän muodostaa Terveyden ja hy vin
voin nin edis tä mi sen työryhmä ”Terveyden Vuoksi”. Työryhmän var si
nai set jä se net ovat: Ellonen HannaKaisa, Leinonen Minna, Kujala
Ar ja, Sar lo mo Sirkku, Äikäs Topiantti, Valtasola Harri ja ope tus pal
ve lu jen edus ta ja. Lisäksi työryhmää täydennetään nuo ri so pal ve lui
den, Ek so ten, seurakunnan ja kolmannen sektorin edustajalla. Jo
kai seen maa kun taan, joka muodostaa LAPEyhteistyörakenteen,
pal ka taan kär ki hank keen toimikauden ajaksi 20162018 muu tos
agent ti.

Oheismateriaali: Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman esittely

Vs. hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kau pun gin
hal li tus hyväksyy Imatran kaupungin osallistumisen Lapsi ja per he
pal ve lui den muutosohjelmaan vuosina 20172018 ja lähettää pää
tök sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KH § 255 Valmistelija: Marita Toikka

Oheismateriaali: Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman esittely

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Imatran kaupungin osal lis tu mi
sen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan vuosina
20172018. Päätös lähetetään edelleen tiedoksi kau pun gin val tuus
tol le.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Työsuojelupäällikön tehtävän täyttö 1.1.2017 lukien

1521/01/04/01/2016

KH § 256 Valmistelija: Marita Toikka

 Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlajan selvitys:

 "Työsuojelupäällikön tehtävät ovat tällä hetkellä osa ris kien hal lin ta
pääl li kön tehtäväkuvaa. Riskienhallintapäällikkönä toimii tällä het kel
lä Aki Pihlaja. Pihlajan opintovapaan aikana (1.9.201431.7.2016)
työ suo je lu pääl li kön tehtäviä hoitivat vs. turvallisuus ja hy vin voin ti
pääl lik kö Arja Kujala (1.9.201431.12.2015) sekä viestintä ja hal lin
to pääl lik kö Leena PeuraKuusela (1.1.201631.7.2016). Työ suo je lu
pääl li kön asema ja tehtävät perustuvat lakiin työsuojelun val von nas
ta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006 § 28). Käy tän
nös sä tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja toisinaan aikaa vieviä.
Tyy pil li siä tehtäviä ovat mm. työpaikkakäynnit ja selvitykset, vaa ro
jen arviointi, sisäilmatyöryhmään osallistuminen, työnantajan edus
ta mi nen työsuojeluyhteistoiminnassa, esimiesten tukeminen työ suo
je lu asiois sa, henkilöstön opastus ja koulutus, viranomaisyhteistyö
se kä yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Tehtävään kuuluu myös
ylei ses ti työsuojelutoiminnan sekä työturvallisuuden kehittäminen.

 Riskienhallintapäällikön tehtäväkentässä on uuden kuntalain
(410/2015 § 14 ja 39) sisältämien, kuntakonsernin sisäisen val von
nan sekä riskienhallinnan järjestämiseen liittyvien velvoitteiden mu
kai ses ti painotettu vahvasti konsernin riskienhallinnan kehittämistä.
Ris kien hal lin ta pääl lik kö tukee konsernin johtoa tavoitteiden saa vut
ta mi ses sa sekä toiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömyyden var mis ta
mi ses sa, myös konserniyhteisöjen osalta. Konsernijohdolla on vel
vol li suus ohjata konserniyhteisöjä ja valvoa niiden sisäisen val von
nan ja riskienhallinnan järjestämistä. Riskienhallintaprosessi kattaa
mm. toimintaympäristön analysoinnin sekä riskien ja mah dol li suuk
sien kokonaisvaltaisen tunnistamisen, kuvaamisen, arvioinnin ja hal
lin nan menettelyiden määrittelyn ja toimeenpanon valvonnan. Mer
kit tä vien riskien ja niiden hallinnan menettelyt on myös do ku men toi
ta va ja tuloksellisuudesta raportoitava tilivelvollisille toimielimille. Li
säk si riskien hallintajärjestelmää ja prosessin toimivuutta on seu rat
ta va ja arvioitava jatkuvasti. Riskienhallinnassa on otettava huo mi
oon kunnan tavoitteisiin ja toimintaan kohdistuvat riskit ja mah dol li
suu det kokonaisvaltaisesti.
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 Riskienhallintapäällikön tehtäviin kuuluvat lisäksi entuudestaan jat
ku vuu den hal lin ta (valmiussuunnittelu, varautuminen ja krii si joh ta mi
nen), organisaatioturvallisuus (mm. tila ja henkilöturvallisuus), si säi
nen turvallisuus (paikallinen turvallisuussuunnittelu) sekä työ suo je lu
pääl li kön tehtävät. Työn luonteeseen sisältyy myös laajan vi ran
omais yh teis työn toteuttaminen. Syksystä 2016 lähtien teh tä vä ku
vaan on lisäksi kaavailtu vastuuta vakuutus sekä comp lian cetoi
min to jen prosesseista. Riskienhallintapäällikön tehtäväkuvan mo ni
nai suu des ta ja uudistumisesta johtuen on tarkoituksenmukaista, että
hie man muista tehtäväalueista irralliset työsuojelupäällikön tehtävät
siir re tään muun viran tai toimen yhteyteen. Järjestelyllä vapautetaan
hen ki lö re surs se ja mm. riskienhallinnan sekä jatkuvuudenhallinnan
ke hit tä mi seen ja toisaalta varmistetaan resurssit vastuullisten ja la ki
sää teis ten työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseen."

 Hallintojohtaja Marita Toikan lausunto 25.10.2016:

 "Työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseen on haettu edellisen val
mis te lun jälkeen pysyvää ratkaisua yhdessä hen ki lös tö pal ve lu pääl
lik kö Jouni Urpalaisen, hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan ja ris
kien hal lin ta pääl lik kö Aki Pihlajan kanssa.

 Valmistelun yhteydessä on noussut esille vaihtoehtona se, että työ
suo je lu pääl li kön tehtävät liitetään osaksi henkilöstöpalvelupäällikön
teh tä vä ko ko nai suut ta. Tehtäväkokonaisuudet täydentävät ja tukevat
toi si aan ja lisäksi henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalainen on il
moit ta nut ottavansa ao. tehtävän vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että
hen ki lös tö hal lin to pal ve lui den sisällä tehtäviä järjestellään osittain uu
del leen. Urpalainen on jo aloittanut tehtävään kouluttautumisen ja li
säk si on sovittu, että tehtävän siirto Urpalaiselle on järkevä toteuttaa
1.1.2017 lukien. Tehtävän siirrolla ei ole vaikutusta kummankaan
hen ki lön palkkaukseen."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa
1.1.2017 lukien henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalainen ja
hänen varahenkilönään toimii hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2016 615

Kaupunginhallitus § 257 31.10.2016

Imatran Toimitilat Oy:n takaushakemus

1639/02/05/06/2016

KH § 257 Imatran Toimitilat Oy:n takaushakemus 27.10.2016:

"Imatran Tilat Liikelaitos lakkautetaan 31.10.2016.
Imatran Tilat Liikelaitoksen, Parmaco Oy:n ja OPYrityspankki Oyj:n
vä li nen vuokrasopimus Mansikkalan Moduuleista siirtyy Imatran Toi
mi ti lat Oy:lle 1.11.2016 alkaen.

Vuokranantaja OPYrityspankki Oyj vaatii osakeyhtiöltä vuok ra so pi
muk sel le 3.699.939€ vakuuden kattamaan arvolisäverolliset vuokrat
ajal ta 1.11.2016  7.8.2019.

Imatran Toimitilat Oy hakee Imatran kaupungilta 3.699.939 euron
oma vel kais ta takausta edellä mainitun vuokrasopimuksen vakuuden
vel voit tei den täyttämiseksi."

Talous- ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 27.10.2016:

"Kuntalain 129 §:n mukaan:
”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa
kun nan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei
saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy
mer kit tä vä taloudellinen riski. ”

Imatran Toimitilat Oy:n takaushakemuksesta ilmenee, että taat ta
vak si esitetty vuokravelvoite liittyy kiinteästi kaupungin omaa pal ve
lu tuo tan toa varten vuokrattuihin koulutiloihin. Taattavan vuok ra vel
voit teen määrä ei ole suuruudeltaan sellainen, että se vaarantaisi
Imat ran kaupungin taloutta, eikä takaus sisällä merkittävää ta lou del
lis ta riskiä.

Taloushallinto puoltaa takauksen myöntämistä."

Oheismateriaali: Yhteenveto takausvastuista

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Imat
ran Toimitilat Oy:lle myönnetään enintään 3.699.939 euron oma vel
kai nen takaus hakemuksessa mainitun vuokrasopimuksen va kuu
den velvoitteiden täyttämiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 258 31.10.2016

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH § 258 Pöytäkirjat

EteläKarjalan jätelautakunta 18.10.2016

Imatran seudun ympäristölautakunta 18.10.2016

Kaupunkikehittämislautakunta 18.10.2016

Rakennusvalvontajaosto 11.10.2016

Viranhaltijapäätökset

Hallintojohtaja
 24.10.2016 § 9 / Vuoden 2016 toimintaavustus/SK Vuoksi ry

Kaupunginjohtaja
 12.10.2016 § 52 / Vuoksen luonto ja kalastusmatkailuhanke 
 13.10.2016 § 53 / Matkaavustusanomus/Katri LättShahmardan
 24.10.2016 § 54 / Markkinointiyhteistyö/Liiga SaiPa Oy
 24.10.2016 § 55 / Kiinteistö Oy Imatran Kallenkulma pankkitilin
liittäminen kaupungin konsernitilijärjestelmään

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori   
 14.10.2016 § 3 / Kuntalisän myöntäminen

Talousjohtaja  
 11.10.2016 § 20 / Eurocard Corporate Gold –luottokortin
tilaaminen määräaikaisena 
 18.10.2016 § 21 / Kiinteistö Oy Imatran Leipäkiventie 5 pankkitilin
liittäminen kaupungin konsernitilijärjestelmään

Tilahallintapäällikkö
 10.10.2016 § 18 / Asumisoikeuden haltijoiden valinnan
hyväksyminen/Asuntosäätiön
Asumisoikeus Oy/Esterinkatu 39 D 18

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

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 259 31.10.2016

Saapuneet kirjeet

KH § 259 EteläKarjalan sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  Hallituksen pöytäkirja 28.9.2016
  Valtuuston pöytäkirja 28.9.2016
  Hallituksen pöytäkirja 12.10.2016

 KaakkoisSuomen työ ja elinkeinotoimisto
 Työllisyyskatsaus Syyskuu 2016
 Dnro 1002/14.00.01/2016

 Kunnallinen työmarkkinalaitos
 Kunnallinen yleinen virka ja työehtosopimus 2017 (KVTES 2017)
 Dnro 272/01.00.01/2016

 Kunnallinen työmarkkinalaitos
 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2017 sekä

virka ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 20162017,
20172018 ja 20182019 lomarahasta

 Dnro 276/01.00.01/2016

 Kunnallinen työmarkkinalaitos
Kunnallinen opetushenkilöstön virka ja työehtosopimus 2017
(OVTES 2017)
Dnro 277/01.00.01/2016

 Lappeenrannan kaupunki
 Ote pöytäkirjasta kaupunginvaltuusto 26.9.2016 § 95
 Kuntien omistus Saimaan ammattikorkeakoulusta ja LUTkonsernin

muodostaminen
 Dnro 1559/00.04.01/2016

 Lemin kunta
 Ote pöytäkirjasta kunnanvaltuusto 10.10.2016 § 19
 Kuntien omistus Saimaan ammattikorkeakoulusta ja LUTkonsernin

muodostaminen
 Dnro 1559/00.04.01/2016

 Rantasalmen kunta
 Ote pöytäkirjasta kunnanvaltuusto 3.10.2016 § 38
 Rantasalmen kunnan eroaminen ItäSuomen Päihdehuollon

kuntayhtymästä/Purkamissopimuksen hyväksyminen
 Dnro 350/00.04.01/2015/2016

 Sonkajärven kunta
 Ote pöytäkirjasta  kunnanvaltuusto 10.10.2016 § 33
 ItäSuomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus
 Dnro 350/00.04.01/2015/2016
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Kaupunginhallitus § 259 31.10.2016

 Taipalsaaren kunta
 Ote pöytäkirjasta kunnanhallitus 4.10.2016 § 197
 Eksoten kiinteistöjä koskeva kysely
 Dnro 1408/02.07.00/2016

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 260 31.10.2016

Imatra Base Camp Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen

1534/02/07/01/2016

KH § 260 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kaupungin strategiavalmistelun yhteydessä syksyllä 2015 on linjattu,
et tä viestinnän ja markkinoinnin strategiset linjaukset ratkaistaan uu
den strategian vahvistamisen jälkeen käynnistyvän strategian toi
meen pa no ja kehittämisohjelmien valmistelun yhteydessä. Kau pun
gin hal li tus nimesi 23.11.2015 § 285 ns. kehittämiskorit val mis te le
maan muun muassa kaupungin uuteen strategiaan perustuvaa vies
tin nän ja markkinoinnin järjestämistä.

 Edellä kuvatun valmistelun lopputuloksena kaupungin mark ki noin ti
teh tä vien hoitaminen on päätetty siirtää kaupungin 100 %:een omis
tuk seen tulevalle myynti ja markkinointiyhtiölle, Imatra Base Camp
Oy:lle.

Kaupunginhallituksen  12.9.2016 § 194 tekemän päätöksen pe rus
teel la kaupunki on ostanut 5.10.2016 päivätyllä kauppakirjalla Imatra
Ba se Camp Oy:n koko osakekannan. Kaupunki on yhtiön ainoana
osak keen omis ta jan tehnyt kaupunginhallituksen päätöksessä
26.9.2016 § 211 määritellyt yhtiöjärjestysmuutokset ja nimennyt yh
tiöl le em. päätöksen mukaisen hallituksen. Yhtiön toiminta kau pun
gin 100 %.sti omistamana ns. inhouse yhtiönä on siten käyn nis ty
nyt.

                                       Kaupunginhallituksen päätöksessä 12.9.2016 § 194 on kuvattu
Imat ra Base Camp Oy:lle v. 2016 asetettavat ensivaiheen tehtävät.
Näi tä ovat

  yhtiön myynti ja markkinointimallien sekä näihin liittyvän or ga ni
saa tion muodostaminen ja suunnitteleminen,

  yhtiön toimintasuunnitelman laatiminen, kaupungin mark ki noin ti oh
jel man valmisteleminen yhteistyössä ulkopuolisen markkinointi ja
vies tin tä asian tun ti jan kanssa,

  Ukonniemen liikuntapaikkojen ja Kulttuuritalo Virran käyttöasteen
pa ran ta mi nen ja kehittäminen, sekä

  menestyksekkään aloituksen rakentaminen Imatran uuden teat te
rin ensimmäiselle näytäntökaudelle.

 Edellä viitatun päätöksen mukaisesti yhtiön toimintaa ohjataan so
vel tu vin osin kaupungin sopimusohjausmallin mukaisin sopimuksin.
Pal ve lu so pi muk sis sa määritellään resurssit ja palvelujen sisältö, joita
yh tiö kaupungille tuottaa. Vuoden 2017 tavoitteet ja resurssit yhtiölle
mää ri tel lään tulevan vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 Kaupunginhallituksen päätöksen 26.9.2016 § 211 perusteella yh tiöl
tä tehtävää palvelutilausta koskeva sopimus tuodaan kau pun gin hal
li tuk sen päätettäväksi erikseen syksyn 2016 aikana.
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Kaupunginhallitus § 260 31.10.2016

                                      Oheismateriaalina kaupungin ja yhtiön välillä neuvoteltu yleinen pal
ve lu so pi mus luon nos (ns. kumppanuussopimus), jonka perusteella
yh tiö toimii kaupungin myynti, markkinointi ja matkailupalvelujen
tuot ta ja na. Vuosittain neuvotellaan tarkemmat vuosisopimukset ja
mah dol li set muut toimeksiantosopimukset, joiden nojalla yhtiö tuot
taa kulloinkin tilattavat palvelut kaupungille.

 Loppuvuodelle 2016 on neuvoteltu yhtiön kanssa siitä, että se ottaa
huo leh tiak seen edellä kaupunginhallituksen päätöksessä 12.9.2016
§ 194 luetellut ns. ensivaiheen tehtävät, kuitenkin siten, että Imatran
uu den teatterin markkinointiprojekti hoidetaan käytännössä vuoden
2016 loppuun projektin asettamispäätöksessä määritellyin tavoin,
pro jek ti pääl li kön siirtyessä yhtiön palvelukseen vuoden vaihteessa.
Tä män vuoden määrärahavarauksista voidaan yhtiölle osoittaa enin
tään 60.000 euroa edellä lueteltujen ns. ensivaiheen tehtävien hoi ta
mi seen.

 Yksi ensivaiheen tehtävistä, joita Imatra Base Camp Oy ryhtyy val
mis te le maan kaupungin lukuun, on kaupungin markkinointiohjelman
val mis te le mi nen yhteistyössä ulkopuolisen markkinointi ja vies tin tä
asian tun ti jan kanssa. Aikataulutavoitteena on, että kaupungin voi
mas sa olevaan strategiaan perustuva markkinointiohjelma voidaan
vah vis taa alkuvuodesta 2017.

 Kaupunginhallitus on asian aiemmassa käsittelyssä linjannut, että
yh tiön ja kaupungin omien palvelujen, kuten viestintäpalvelujen ra ja
pin nat ja eri toimijoiden roolit tulee määritellä. Kaupungin vies tin tä
pal ve lu jen tehtävät ja rooli suhteessa markkinointitehtävistä vastuun
ot ta vaan Imatra Base Camp Oy:n tehtäviin ja rooliin on alustavasti
mää ri tel ty. Määrittely on tässä vaiheessa tehty tiedostaen, että ra ja
pin ta mää rit te lyä ja toimintamalleja tulee tarkastella vielä sitä mukaa,
kun yhtiön toiminta koko laajuudessaan on lähtenyt käyntiin. 

 Kaupungin omien viestintäpalvelujen järjestämistä koskevat stra te gi
set toimeenpano ja kehittämislinjaukset valmistellaan käynnissä
ole van kaupungin strategian toimeenpanoohjelman valmistelutyön
yh tey des sä loppuvuoden aikana siten, että kaupungin ns. laaja stra
te gia si säl tö voidaan vahvistaa kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta
2017.

 Kaupungin strategian toimeenpano ja kehittämislinjausten val mis te
lu vai het ta käsitellään tarkemmin valtuustoseminaarissa 14.11.2016.

Oheismateriaali: Palvelusopimusluonnos

Vs. kj:n ehdotus:         Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi edellä kuvatun Imatra Base
Camp Oy:n omistusjärjestelyn ja toiminnan organisoitumisen toi
meen pa no ti lan teen.
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Kaupunginhallitus § 260 31.10.2016

 Samalla kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungin ja yhtiön vä
li sen, oheismateriaalissa olevan sopimusluonnoksen koskien myyn
ti, markkinointi ja matkailupalveluja, joita yhtiö ryhtyy kaupungin lu
kuun toteuttamaan.

Kaupunginhallitus päättää loppuvuoden 2016 tilauksena em. so pi
muk seen nojautuen, että yhtiö toteuttaa tämän päätöksen pe rus te lu
osas sa kuvatut ns. ensivaiheen tehtävät, tarvittaessa kau pun gin hal
li tuk sen antamien tarkentavien linjausten mukaisesti. Kaupunki
osoit taa vuoden 2016 tehtävien hoitamiseen enintään 60.000 euroa.
Kus tan nuk set katetaan kustannuspaikoilta 109 (enintään 40.000 eu
roa) ja 512, 501 (yhteensä enintään 20.000 euroa).

Oheiseen palvelusopimukseen perustuvat vuosisopimukset, sekä
mah dol li set erilliset toimeksiannot, kuten teatterin kulloiseenkin vuo
si suun nitelmaan perustuvat markkinointipalvelusopimukset,
saatetaan erikseen hyväksyttäviksi toimivaltaisissa toimielimissä
kukin vuoden talousarviossa vahvistettujen resurssien ja linjausten
mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Pertti Lintunen ja kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs 
ilmoittivat esteellisyydestään yhtiön hallituksen jäseninä (HallintoL 28 §:n 5kohta) ja
poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 261 31.10.2016

Itsenäisyyspäivän kunniakäynnit 6.12.2016

1653/07/02/02/2016

KH § 261 Valmistelija: Marita Toikka

Viestintäsihteeri Laura Inkisen selvitys asiasta 17.10.2016:

 "Kaupungin, seurakunnan, rajavartioston ja veteraanijärjestöjen yh
tei ses sä neuvottelussa 19.2.1992 on sovittu kunniakäynneistä Imat
ran sankarihaudoilla. Kunniakäyntien käytännön järjestelyistä on vii
mek si neuvoteltu 28.10.2015

 Itsenäisyyspäivänä 6.12.2016 tehdään kunniakäynnit klo. 11.30 seu
raa vil le sankarihaudoille:

 Imatrankoski: Viime sodissa kaatuneitten muistomerkki
   ”Karjalan itkuvirsi” ja
   Vapaussoturienmuistomerkki

 Tainionkoski: Viime sodissa kaatuneitten muistomerkki
   ”Vaiennut linnake” ja
   ”Veljesuhri”patsas

 Vuoksenniska: "Rauhan kellot"
 (päätilaisuus)

 Imatrankoskelle ja Tainionkoskelle lähetetään samanaikaisesti kaksi
sep pel par tio ta. Vuoksenniskalla yksi. Partioita on kaikkiaan viisi.

 Kaupunki ja seurakunta nimeävät edustajansa jokaiseen partioon.
Ve te raa ni jär jes töt osallistuvat partioihin voimiensa mukaan. Imatran
Seu dun Sotaorvot, Kaatuneitten Omaiset ja Imatran rin ta ma ve te raa
nit nimeävät edustajansa Tainionkosken partioihin ja osallistuvat
myös kaikkiin muihin partioihin Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muis to päi vä nä.

 Kaupungille ja seurakunnalle suositellaan, että ne nimeäisivät ti lai
suuk siin edustajikseen luottamushenkilöitä tai virkamiehiä myös
kau pun gin hal li tuk sen ja kirkkoneuvoston ulkopuolelta. Tilaisuuteen
toi vo taan juhlavaa pukeutumista.

 Tänä vuonna Itsenäisyyspäivän päätilaisuus on Vuoksenniskalla.
Kau pun gin nimeämä edustaja pitää tilaisuuteen sopivan lyhyen pu
heen."

Oheismateriaali: Kaupungin edustajat kunniakäynneillä v. 2003  2015
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Kaupunginhallitus § 261 31.10.2016

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä kaupungin edustajat kun nia käyn
tien partioihin seuraavasti:

 Imatrankoski:

 Viime sodissa kaatuneitten muistomerkki ”Karjalan itkuvirsi” ja
 Vapaussoturien muistomerkki

 ______________________  ja _______________________

 Vuoksenniska (päätilaisuus):
 ”Rauhan kellot”

 _____________________  ja _______________________
 (puheenpitäjä)

 Tainionkoski:
 Viime sodissa kaatuneitten muistomerkki ”Vaiennut linnake” ja
 ”Veljesuhripatsas”

 _______________________

Päätös: Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajat kunniakäyntien
partioihin seuraavasti:

 Imatrankoski:

 Viime sodissa kaatuneitten muistomerkki ”Karjalan itkuvirsi” ja
 Vapaussoturien muistomerkki

 Tiina WilénJäppinen  ja Juha Jormakka

 Vuoksenniska (päätilaisuus):
 ”Rauhan kellot”

 Rauni Mynttinen ja Ari Pöntinen
 (puheenpitäjä)

 Tainionkoski:
 Viime sodissa kaatuneitten muistomerkki ”Vaiennut linnake” ja
 ”Veljesuhripatsas”

 Liisa Lajunen

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 262 31.10.2016

Itsenäisyyspäivän ja uuden vuoden juhlien puhujat 2016

1654/07/02/02/2016

KH § 262  Valmistelija: Marita Toikka

Viestintäsihteeri Laura Inkisen selvitys 17.10.2016:

 "Imatran kaupungin järjestämän itsenäisyyspäivän kansalaisjuhlan ja
uu den vuoden vastaanottajaisten juhlapuhujina ovat viime vuosina
ol leet seuraavat henkilöt:

  6.12.  31.12.
 v. 2002 Jaakko Kaukanen Sinikka Hurskainen
 v. 2003 Heikki Tanninen Anu Urpalainen
 v. 2004 Ismo Pöllänen Ellen Helo
 v. 2005 Pasi Kostamovaara Juhani Kaseva
 v. 2006 Anneli Pirttilä Pertti Lintunen
 v. 2007 Pertti Lintunen Antti Jarva
 v. 2008 Ismo Harju  Tiina WilénJäppinen
 v. 2009 Jiri Temonen Heikki Luukkanen
 v. 2010 Tiina WilénJäppinen Anu Urpalainen
 v. 2011 Anna Helminen Antero Lattu
 v. 2012 Tiina WilénJäppinen Pia Rantanen
 v. 2013 Erkki Saarimäki Jukka Kärnä
 v. 2014 Niina Malm  Anu Urpalainen
 v. 2015 Heikki Luukkanen Timo Härkönen

 Kaupunginhallitus nimeää puhujat kumpaankin juhlatilaisuuteen.

 Itsenäisyyspäivän juhla järjestetään Kulttuuritalo Virran Ka re liasa lis
sa itsenäisyyspäivänä klo.14.00. Kahvitarjoilu alkaa klo.12.30. It se
näi syys päi vän juhlassa on juhlapuhe, jonka jälkeen esiintyy Imatran
pu hal lin or kes te ri Ismo Vänskän johdolla.

 Uuden vuoden aaton juhla (Tulitanssivaloshow) järjestetään Kos
ken par taal la klo.19.00 alkaen. Tilaisuuden alussa on juhlapuhe
(kes to 5 minuuttia), puhujaksi on toivottu kaupunginjohtaja Pertti Lin
tus ta. Tilaisuus päättyy klo.19.30.

 Uuden vuoden aaton juhlan ohjelman suunnittelussa ovat olleet mu
ka na kaikki esiintyjät, Imitsi ja Sari Saarinen/Kehy. Tuottajana La dy
bug Production/Tuomas Hallikas.”
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Kaupunginhallitus § 262 31.10.2016

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

 nimetä itsenäisyyspäivän juhlaan juhlapuhujaksi

 _________________________  ja

 nimetä uuden vuoden juhlaan juhlapuhujaksi

 _________________________ .

Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtaja Pertti Lintunen
nimetään uuden vuoden juhlaan juhlapuhujaksi ja itsenäisyyspäivän
juhlan juhlapuhujaksi nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Anna Helminen.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 263 31.10.2016

Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen

1641/01/01/00/2016

KH § 263 Valmistelija: Anna Helminen

 Kaupungin hallintosäännössä (57 §) todetaan, että kaupungin joh ta
jan viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

 Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle
1.9.2017. Hänen viimeinen työpäivänsä on kesäkuun puolessa vä lis
sä. Kaupunginjohtajan haussa esitetään käytettäväksi haas tat te luis
sa ja soveltuvuusarvioinneissa VMP Group/ Personnel Oy:n kon sult
tia. Prosessiin varataan mukaan mahdollisuus konsultin to teut ta
maan suorahakuun. Tarkempi kuvaus rekrytointiprosessista kus tan
nuk si neen liitteenä.

 Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto pääsee valitsemaan kau
pun gin joh ta jan (Hallintosääntö § 64) helmikuussa ja uusi kau pun gin
joh ta ja pääsisi aloittamaan työnsä rinnakkain nykyisen kau pun gin
joh ta jan kanssa huhtikuussa.

Liite: Kuvaus rekrytointiprosessista kustannuksineen

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

 Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan virka julistetaan
haet ta vak si ja että rekrytointiin hankitaan esityksen mukaisesti kon
sult ti pal ve lui ta. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kau pun gin joh
ta jan valintaprosessin valmistelusta vastaa kaupunginhallituksen pu
heen joh ta jis to ja haastatteluryhmän muodostavat yhdessä kau pun
gin hal li tuk sen ja valtuuston puheenjohtajisto.

 Kustannukset 30.000 € (konsulttipalvelut, mahdollinen suorahaku ja
me diail moi tuk set) siirretään kaupunginhallituksen käyt tö ta
lousmäärärahasta ja kirjataan kustannuspaikalle 108.

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:

242  252, 254, 257  259

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

253, 255, 256, 260  263

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:  253, 255, 256, 260  263

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: itasuomi.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 ItäSuomen hallintooikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallintooikeus 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


