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Kaupunginhallitus

Aika 01.02.2016 klo 15:00 - 15:50

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138

Osallistujat

Läsnä Helminen Anna puheenjohtaja
Tanninen Heikki 1. varapuheenjohtaja
Härkönen Timo jäsen
Luukkanen Heikki jäsen
Malm Niina jäsen
Nissinen Anne jäsen
Pentikäinen Markku jäsen
Saajanlehto Pasi jäsen
Äikää Tarja jäsen
Lankinen Yrjö varajäsen
Aalto Airi varajäsen

Poissa Toivanen Kari 2. varapuheenjohtaja
Lajunen Liisa jäsen

Muut osallistujat Lintunen Pertti kaupunginjohtaja
Heino Kaisa vs.hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Wilén-Jäppinen Tiina valtuuston pj.
Pöllänen  Ismo valtuuston 1 vpj.
Saarimäki Erkki valtuuston 2 vpj.

Allekirjoitukset

 Anna Helminen Kaisa Heino
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 23 - 29

Pöytäkirjan tarkastus

 Heikki Luukkanen Pasi Saajanlehto

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

9.2.2016 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginhallitus § 23 01.02.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 23

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 24 01.02.2016

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

KH § 24

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Luukkanen ja Pasi
Saajanlehto.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 25 01.02.2016

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 25 1.  Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin
nimeämien edustajien tiedoksiannot

 - Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen selvitti
Lämpö Oy:n asioita.

 - Kaupunginhallituksen jäsen Tarja Äikää selvitti
kaupunkikehittämislautakunnan kokousasioita.

 - Kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen selvitti
hyvinvointilautakunnan kokousasioita.

 - Talousjohtaja Kai Roslakka selvitti Mikkeli-Savonlinna yhteistyö-
palaveria 28.1.2015 matkailun yhteismarkkinoinnista sekä selvitystä
kaupungin velkojen uudistetuista koronvaihtosopimuksista.

 - Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ismo Pöllänen selvitti
 Imatran Energia Oy:n asioita.
 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen selvitti
 lentokenttäsäätiön asioita.
 - Vs. hallintojohtaja Kaisa Heino selvitti kaupungin

yhteistoimintaneuvottelujen toimenpiteiden tilannetta.

 2. Kaupunginhallituksen kokouksissa läsnä olevat viranhaltijat.
Merkitään, että viranhaltijoista kaupunginhallituksen kokouksissa
ovat jatkossa säännönmukaisesti läsnä molemmat vastuualueiden
johtajat, hyvinvointijohtaja ja kaupunkikehitysjohtaja.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 26 01.02.2016

Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja
sote-uudistuksen askelmerkeiksi

150/00/04/00/2015

KH § 26 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kaupunginvaltuusto on 25.1.2016 § 5 päättänyt antaa Imatran kau-
pun gin lausuntona hallituksen linjauksiin itsehallintoaluejaon pe rus-
teis ta ja sote-uudistuksen askelmerkeistä  lausuntopyynnön ky sy-
myk seen 3, että Imatran kaupunki katsoo kuuluvansa Etelä-Karjalan
maa kun nan pohjalta muodostettavaan omaan itsehallintoalueeseen.
Kau pun gin hal li tus antaa kaupungin vastaukset ja lausumat em. lau-
sun to pyyn nös sä esitettyihin muihin kysymyksiin.

Lausunnon määräaika on 9.2.2016.

 Lausuntopyyntö ja siinä esitettyihin kysymyksiin luonnostellut
Imatran kau pun gin kannanotot ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu
on tehty kau pun gin val tuus ton edellä viitatussa päätöksessä
kuvattujen val mis te lu lin jaus ten sekä valtuustoryhmiltä saapuneiden
kannanottojen pe rus teel la.

Ote kaupunginvaltuuston 25.1.2016 päätöspöytäkirjasta on
oheismateriaalina.

Oheismateriaali: Pöytäkirjanote kaupunginvaltuusto 25.1.2016 § 5

Liitteet: Lausuntopyyntökysely
 Lausuntoluonnos

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisesta lausuntoluonnoksesta il-
me ne vät kannanotot lausuntonaan hallituksen linjauksista it se hal lin-
to alue jaon perusteista ja sote-uudistuksen askelmerkeistä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 27 01.02.2016

Kaupunkisuunnittelupäällikön viran perustaminen ja virantäyttö

1044/01/01/00/2016

KH § 27 Valmistelija: Kaisa Heino

Kiinteistöpäällikkö Pertti Kanervon selvitys 27.1.2016:

"Kaupunginhallitus on 11.1.2016 § 6 hyväksynyt Kaupunkikehitys ja
tek ni set palvelut vastuualueen yksikkö- ja virkarakenteet.

Kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkönä toimii 1.1.2016 alkaen
eläkkeelle jäämiseen saakka kiinteistöpäällikkö, joka on myös
kaupunkikehitysjohtajan varamies. Yksikköön on tarkoitus rekrytoida
uusi kaupunkisuunnittelupäällikkö vuoden 2016 aikana ja kiin teis tö-
pääl li kön virka on tarkoitus lopettaa kyseisen viranhaltijan elä köi ty-
es sä. Eläköitymisen tarkempi ajankohta määräytyy kau pun ki suun nit-
te lu pääl li kön viran täytön myötä.

Valmistelu noudattaa kaupunginhallituksen linjauksia päätöksessä
13.10.2014 § 213, ottaen huomioon kuitenkin sen jälkeen
tapahtuneet uudet linjaukset kaupungin organisaatio-, hallinto- ja
johtamisrakenteessa.

Imatran kaupungin hallintosäännön 64 §:n mukaisesti vastuualueen
johtaja päättää vastuualueensa esimiesten henkilöstövalinnoista."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää pe rus taa kaupunkisuunnittelupäällikön
viran. Viran täyttöprosessi käyn nis tetään välittömästi.

Kiinteistöpäällikön viran lakkauttaminen saatetaan erikseen
päätettäväksi sen jälkeen, kun edellä kuvatut järjestelyt ja nykyisen
viranhaltijan eläkkeelle siirtyminen ovat toteutuneet.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 28 01.02.2016

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH § 28 Pöytäkirjat:

Imatran seudun ympäristölautakunta 19.1.2016

Viranhaltijapäätökset:

Vs. hallintojohtaja
- 21.1.2016 § 1 / Vuoden 2016 toiminta-avustus/Bio Vuoksi-säätiö
- 21.1.2016 § 2 / Toiminta-avustus vuodelle 2016/Imatran
Mielenterveys ry

Imatran yhteislukion rehtori
- 22.1.2016 § 1 / Viranhaltijan valitseminen matematiikan
tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 8.2. - 5.6.2016
- 22.1.2016 § 2 / Viranhaltijan valitseminen biologian ja maantieteen
lehtorin sijaisuus ajalle 8.2. - 5.6.2016

Kaupunginjohtaja 
- 21.1.2016 § 2 / Päätösvallan delegointi, viranhaltijoiden
matkamääräykset ulkomaille
- 26.1.2016 § 3 / SM-hiihdot 2016/vieraanvaraisuuden osoittaminen

Museojohtaja
- 27.1.2016 § 1 / Pauli Parkkisen maalauksen ostaminen

Palvelujohtaja, lapset ja nuoret
- 13.1.2016 § 1 / Koulutus: Saattaen vaihdettava – perusopetuksen
ja toisen asteen
koulutuksen siirtymävaiheseminaari 27. – 28.1.2016

Talousjohtaja
- 19.1.2016 § 3 / Koronvaihtosopimus/Nordea Pankki Suomi Oyj

Vuoksenniskan koulun rehtori
- 19.1.2016 § 1 / Viranhaltijan valitseminen päätoimisen
tuntiopettajan (erityisopettaja) määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajalle 20.1. - 5.6.2016

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

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 58

Kaupunginhallitus § 29 01.02.2016

Saapuneet kirjeet

KH § 29 Eksoten hallituksen pöytäkirja 13.1.2016

 Ote Eksoten hallituksen pöytäkirjasta 2.12.2015 § 206
 Imatralta siirtyvää henkilöstöä koskevan

henkilöstönsiirtosopimuksen hyväksyminen
Dnro 29/00.04.01/2015

Ote Eksoten johtoryhmän pöytäkijrasta 26.1.2016 § 26
Edustajien nimeäminen Imatran kaupungin vammaisneuvostoon ja
vanhusneuvostoon
Dnro 1000/00.01.02/2016

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2015
Dnro 18/14.00.01/2015

Kunnallinen eläkevakuutuslaitos
Kevan valtuuskunnan ja hallituksen päätösten tiedoksianto
jäsenyhteisöille
Dnro 161/00.04.00/2016

Suomen Kuntaliitto
Turvapaikkahakemusten kasvun vaikutukset kotoutumista tukeviin
palveluihin
Dnro 206/04.03.01/2016

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

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:

23 - 26, 28 - 29

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

27

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

Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi

Pykälät: 27

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: Puistokatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät:    Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-  muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään
pöytäkirjaan


