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Kaupunginhallitus § 170 05.06.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 170

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 171 05.06.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 171

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Lajunen ja Tarja Äikää.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 172 05.06.2017

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 172 1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin
nimeämien edustajien tiedoksiannot

 - Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen selvitti
Imatran Vuokra-asunnot Oy:n kokousasioita.

 - Talousjohtaja Kai Roslakka selvitti Satu Oy:n kokousasioita.
 - Kaupunginhallituksen jäsen Timo Härkönen selvitti

turvallisuustyöryhmän kokousasioita.
 - Kaupunginhallituksen jäsen Heikki Luukkanen selvitti poliisiasiain

neuvottelukunnan kokousasioita sekä  kertoi ystävyyskaupunki
vierailusta Zvolenissa.

 - Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen kertoi seuraavista asioista:
  - Ministeri Lintilän vierailu Imatralla 2.6.2017
  - Sveto-päivä 12.6.2017
  - Vastaanottokeskuksen avoimet ovet päivä 7.6.2017
  - Schalke-jalkapallojoukkueen vierailu ja yhteistyötapahtuma

   Imatralla 5.6.2017
  - Vierailijat (mm. ystävyyskaupunkien) Mustan ja Valkoisen

   teatterifestivaalin yhteydessä

 2. Ote kaupunkikehittämislautakunnan 22.5.2017 § 52 päätöksestä
liittyen asfalttikartellirahojen osoittamisesta teiden pintaustöihin

 - pöytäkirjanote oheismateriaalina

 3. Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue
 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomukset
 - Virasojan päiväkoti
 - Vuoksenniskan vuoropäiväkoti
 - Tainionkosken päiväkoti
 - Raution päiväkoti
 - Mansikkalan päiväkoti
 - Imatrankosken päiväkoti
 - Meltolan päiväkoti
 - Mikonpuiston päiväkoti
 - Rajapatsaan päiväkoti

 4. Kuntalaisadressi: Imatran rehtorivalinnat OAJ:n
oikaisuvaatimuksen kannattaminen:

 "Vaadimme Imatran Opettajien ammattijärjestön OAJ:n Imatran
paikallisyhdistyksen jättämän oikaisuvaatimuksen mukaisesti
Imatran koulukeskusten rehtoruuksien uudelleen katsomista Ari
Leinon ja Saila Heikkisen osalta, jotka sivutettiin rehtorivalinnoissa.

 "OAJ:n mukaan valintapäätös tulee kumota lainvastaisena Ari
Leinon ja Saila Heikkisen sivuttamisen osalta. OAJ:n mukaan
kumpikin työskentelee Imatralla tällä hetkellä koulukeskusrehtorin
virkaa vastaavassa tehtävässä ja heillä on lain mukaan oikeus tulla
nimitetyksi vastaavaan tehtävään myös uudessa organisaatiossa.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2017 418

Kaupunginhallitus § 172 05.06.2017

 Leino toimii tällä hetkellä Linnalan koulun rehtorina, Heikkinen
Mansikkalan yläkoulun rehtorina."

 Vaadimme valintapäätöksen kumoamista ja asian uudelleen
käsittelyä!

 Käsittely ma 5.6. Imatran kaupunginhallituksen toimesta"

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 173 05.06.2017

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valitseminen vuosiksi 2017 - 2021

2091/00/00/01/2017

KH § 173 Valmistelija: Kaisa Heino

Imatran kaupungin hallintosäännön 94 §:ssä säädetään kau pun gin-
val tuus ton vaalilautakunnasta seuraavaa:

"94 §
 Valtuuston vaalilautakunta

 Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toi mit ta mis-
ta varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kul la-
kin on henkilökohtainen varajäsen.

 Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
yh den varapuheenjohtajan.

 Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei val-
tuus to toisin päätä."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to valitsee Imatran kaupungin hallintosäännön 94 §:n mukaisesti
toi mi kau dek seen suhteellisten vaalien toimittamista varten kau pun-
gin val tuus ton vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi varsinaista ja yhtä
mon ta henkilökohtaista varajäsentä sekä määrää vaalilautakuntaan
va li tuis ta yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 Vaalilautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä tai
kes kus vaa li lautakunnan sihteeri.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 174 05.06.2017

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

2092/00/02/00/2017

KH § 174 Valmistelija: Kaisa Heino

Uudistuneen kuntalain 18 §:ssä säädetään valtuuston pu heen joh ta-
jas ta ja varapuheenjohtajista seuraavaa:

"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen
mää rän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole
päät tä nyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta ly-
hyem pi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaa-
li toi mi tuk ses sa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja
pu he oi keus kunnanhallituksen kokouksessa."

Imatran kaupungin hallintosäännön 69 §:n mukaan valtuusto va lit-
see keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen va-
ra pu heen joh ta jan. Puheenjohtajiston toimikausi on neljä (4) vuotta,
joll ei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to valitsee kuntalain 18 §:n ja Imatran kaupungin hal lin to sään-
nön 69 §:n mukaan itselleen puheenjohtajan, 1. varapuheenjohtajan
ja 2. varapuheenjohtajan uudistuneeseen kuntalakiin perustuvaksi
val tuustokaudeksi 2017 - 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 175 05.06.2017

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten
valinta

2093/00/02/01/2017

KH § 175 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kun-
nan hal li tus- ja tarkastuslautakunta.

 Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toi-
mi kau dek si, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.

 Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toi-
mi elin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tar-
peel li sen määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja va ra pu heen-
joh ta jat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole
päät tä nyt puheenjohtajamallista.

 Imatran kaupungin hallintosäännön 7 §:n mukaan
 kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä. Hallintosäännön 8 §:n

mu kaan kaupunginvaltuusto valitsee toimielinten jäsenet ja näiden
hen ki lö koh tai set varajäsenet sekä puheenjohtajat toimikauttaan vas-
taa vak si ajaksi. Saman hallintosäännön pykälän perusteella kau pun-
gin hal li tuk ses sa on kaksi varapuheenjohtajaa.

 Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä
seu raa vas ti:

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaa li kel poi-
nen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan pal ve luk-
ses sa oleva henkilö;

 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kun-
nan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä
tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden
val mis te lus ta;

 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kun nan-
hal li tuk ses sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omi-
aan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
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Kaupunginhallitus § 175 05.06.2017

 Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtiva
yh tei sön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen pu heen joh-
ta ja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei
myös kään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vas-
taa vas sa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kun-
nan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve-
luk ses sa olevia henkilöitä.

 Edellä 1 momentin 4) kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa
ole van yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä-
se neen.

Kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
pia kin vähintään 40 prosenttia.  Tasa-arvolain 4a §:ään (aiemmin 4
§:n 2 momenttiin) perustuva tasa-arvovaatimus koskee erikseen var-
si nai sia jäseniä ja varajäseniä.

 Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 105 §:ssä seuraavasti:

Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eni-
ten ääniä.

 Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii
läs nä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan
ja ka mal la läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä
yh del lä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä
ylem pään kokonaislukuun.

 Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos
va ra jä se net ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä en-
nen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tä-
män varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi
tu le vat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten
ää niä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

 Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista
vaa li lais sa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin
toi mit ta mi ses ta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enem mis tö-
vaa li on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan rat kai-
see arpa.

 Puolueet ovat toimittaneet omat esityksensä valittaviksi luot ta mus-
hen ki löik si kaupunginhallitukseen ja ne on huomioitu kau pun gin joh-
ta jan päätösesityksessä.
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to valitsee toimikaudekseen 2017 - 2021 kaupunginhallituksen,
jo hon kuuluu 11 varsinaista ja yhtä monta henkilökohtaista va ra jä-
sen tä sekä päättää kaupunginhallitukseen valituista yhden pu heen-
joh ta jan ja kaksi varapuheenjohtajaa puolueiden ilmoituksen mu kai-
ses ti:

 KAUPUNGINHALLITUS

 Varsinaiset jäsenet:

 1.   Anna Helminen  KOK
 2.   Ilkka Nokelainen  SDP
 3.   Mikko Airas  KOK
 4.   Veikko Lankinen  KESK
 5.   Lilla Saaristo  KOK
 6.   Timo Härkönen  PS
 7.   Airi Aalto  PS
 8.   Anne Nissinen  SDP
 9.   Tarja Äikää  SDP
 10. Heikki Luukkanen  SDP
 11. Jani Telkkä  SDP

 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1.   Sanna Prior  KOK
 2.   Juuso Häkkinen  SDP
 3.   Esa Hirvonen  KOK
 4.   Pekka Räty  KESK
 5.   Päivi Marttila  VIHR
 6.   Liisa Lajunen  PS
 7.   Sari Miettinen  PS
 8.   Sari Niinimäki-Sipolainen SDP
 9.   Markus Tikka  SDP
 10. Mervi Hasu  SDP
 11. Markus Niskanen  SDP

 Puheenjohtajaksi Anna Helminen
 1. varapuheenjohtajaksi Ilkka Nokelainen
 2. varapuheenjohtajaksi Mikko Airas

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 176 05.06.2017

Imatran kaupungin lautakuntien ja jaostojen asettaminen v. 2017 - 2021

2094/00/00/01/2017

KH § 176 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta kunnan muihin
toi mi eli miin seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaa-
li kel poi nen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan pal ve-
luk ses sa oleva henkilö;

 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan teh tä-
vä alu eel la toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai
sää tiön palveluksessa;

 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jä se ne nä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen
rin nas tet ta vas sa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä,
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lau ta-
kun nas sa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan
tuot ta maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan,
mi tä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

 Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, jo-
ka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka
ko ti kun ta kunta ei ole.

Tasa-arvovaatimus

 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain sää dök-
set. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a § (ai-
em min 4 §:n 2 momentti), joka kuuluu seuraavasti:

  Valtion komiteoissa,  neuvottelukunnissa ja muissa vas-
taa vis sa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien vä li-
sen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kun-
nan val tuus to ja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
pia kin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muu ta johdu.

 Valintatilanteessa kiintiön on toteuduttava varsinaisten ja va ra jä sen-
ten kohdalla erikseen. Varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä
ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta. Myöskään pu heen joh-
ta jis toa vaatimus ei erikseen koske.
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Vaalimenettely

 Vaalipäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaa li toi mi tuk-
seen ei tarvitse ryhtyä. Vaali voidaan toimittaa joko enem mis tö vaa li-
na tai luottamushenkilöitä valittaessa myös suhteellisena.

 Vaali toimitetaan ensisijaisesti enemmistövaalina. Enem mis tö vaa lis-
sa valituksi tulee se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten
ää niä. Jos valittavia on enemmän kuin yksi, jokaisella toimielimen jä-
se nel lä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin valittavia hen ki löi-
tä on. Yhdelle ehdokkaalle voidaan kuitenkin antaa vain yksi ääni,
mut ta kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. Valituksi tulee saamiensa
ää ni mää rien mukaisesti niin monta ehdokasta kuin valittavia on.

 Luottamushenkilöiden vaalissa varajäsenet valitaan aina samassa
vaa li toi mi tuk ses sa kuin varsinaiset jäsenet. Yleensä varajäsenet
ovat henkilökohtaisia, jolloin ehdokkaana käytännössä on var si nai-
sen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä muodosta
eh do kas pa ri.

 Suhteellisen vaalin toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mi-
tä kunnallisvaaleista on säädetty. Tarkemmat määräykset suh teel li-
sen vaalin toimittamisesta ovat valtuuston työjärjestyksessä.

Hallintosäännön 7 §:ssä säädetään kaupungin toimielimistä ja
nii den kokoonpanosta seuraavasti:  

"Kaupungin toimielinorganisaatio koostuu seuraavista toimielimistä:

 Kuntavaaleilla valittu ylin päättävä elin
 - kaupunginvaltuusto, jossa on 43 valtuutettua.

 Muut toimielimet:
 - kaupunginhallitus (11 jäsentä),
 - hyvinvointilautakunta (11 jäsentä),
 - kaupunkikehittämislautakunta (11 jäsentä),
 - kaupunkikehittämislautakunnan alainen rakennusvalvontajaosto (5

jä sen tä),
 - tarkastuslautakunta (7 jäsentä),
 - keskusvaalilautakunta (5 jäsentä).

 Kuntien välisten yhteistyösopimusten perusteella Imatran kaupunki
toi mii seuraavien toimielimien vastuukuntana:

 - Imatran seudun ympäristölautakunta, jossa on kolme (3) jäsentä
Imat ral ta sekä kolme (3) jäsentä seutukunnan muista kunnista;

 - Etelä-Karjalan jätelautakunta, jossa on kaksi (2) jäsentä Imatralta,
kol me (3) jäsentä Lappeenrannasta, yksi (1) jäsen itäisestä kun ta-
ryh mäs tä ja yksi (1) jäsen läntisestä kuntaryhmästä.
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Hallintosäännön 8 §:ssä säädetään luottamushenkilöiden va lit-
se mi ses ta seuraavaa:

 "Kaupunginvaltuusto valitsee edellä kohdassa 7 § lueteltujen toi mi-
elin ten jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet sekä pu heen-
joh ta jat toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
ol la valtuutettuja.

 Lisäksi kaupunginvaltuusto nimeää edustajat kuntayhtymien val tuus-
toi hin, hallituksiin ja muihin kuntayhtymien toimielimiin.

 Valtuuston puheenjohtajistoa koskevat määräykset ovat 23 §:ssä.

 Kaupunginhallituksessa on kaksi varapuheenjohtajaa ja lau ta kun nis-
sa sekä jaostoissa yksi varapuheenjohtaja

 Valtuusto voi päättää, että toimielimen jaostojen jäseneksi, ei kui ten-
kaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin kyseisen toi mi-
eli men jäseniä tai varajäseniä.

 Imatran seudun ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu-
heen joh ta jan valinnassa sovelletaan Imatran, Parikkalan, Rautjärven
ja Ruokolahden kuntien välistä yhteistoimintasopimusta ym pä ris tö-
ter vey den huol lon ja ympäristönsuojelun palveluiden järjestämisestä
seu tu kun nal li ses ti. Sopimuksen mukaisesti Imatran kau pun gin val-
tuus to valitsee asianomaiseen lautakuntaan valituista pu heen joh ta-
jan ja varapuheenjohtajan siten, että molemmat ovat eri kunnista.

 Etelä-Karjalan jätelautakunnan puheenjohtajan ja va ra pu heen joh ta-
jan valinnassa sovelletaan Etelä-Karjalan jätelautakunnan joh to-
sään töä, jonka mukaisesti Imatran kaupunginvaltuusto valitsee pu-
heen joh ta jan Lappeenrannan nimeämistä jäsenistä ja va ra pu heen-
joh ta jan Imatran nimeämistä jäsenistä.

 Edellä lueteltujen kuntien välisiin yhteistyösopimuksiin perustuvien
toi mi elin ten jäsenten valitsemisesta ja niiden toiminnasta määrätään
joh to sään nöis sä, jotka on otettu eri liitteiksi tähän hallintosääntöön.
Tä tä hallintosääntöä sovelletaan toimielinten toimintaan siten kuin 3
§:ssä on asiasta tarkemmin määrätty.

 Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan
va lin nas ta säädetään vaalilaissa."
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 Hallintosäännön lisäksi tulee lautakuntia asetettaessa huomioida
seu raa vaa:

Keskusvaalilautakunta

 Valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan kes kus-
vaa li lau ta kun ta.

 Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, va ra pu-
heen joh ta ja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä va ra jä-
se niä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on ase-
tet ta va siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä
jä sen ten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
kun nas sa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää nes-
tä jä ryh miä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toi mi-
te tun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai va lit si-
ja yh dis tyk sen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työs ken te lyyn kyseisissä vaaleissa.

Tarkastuslautakunta

 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinnassa noudatetaan edellä ku-
vat tu ja hallintosäännön 7 - 8 §:ssä annettuja määräyksiä.

 Lisäksi kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen 
tarkastuslautakuntaan ei ole:

 1) kunnanhallituksen jäsen;

 2) pormestari ja apulaispormestari;

 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, por-
mes ta rin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) es teel li syys-
pe rus tei ta koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yh tei-
sön tai säätiön palveluksessa;

 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 Puolueet ovat toimittaneet omat esityksensä valittaviksi luot ta mus-
hen ki löik si ja ne on huomioitu kaupunginjohtajan päätösesityksessä.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2017 428

Kaupunginhallitus § 176 05.06.2017

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to valitsee jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin ja jaostoihin sekä
ni meää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimikaudeksi 2017 -
2021, huomioon ottaen edellä esitetty, seuraavasti:

 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 Varsinaiset jäsenet:

 1.   Reino Tolonen  SDP
 2.   Karin Ignatius  KOK
 3.   Arto Uuksulainen  PS
 4.   Päivi Sormunen  KESK
 5.   Yrjö Ikävalko  VAS

 Puheenjohtajaksi Reino Tolonen
 Varapuheenjohtajaksi Karin Ignatius

 Varajäsenet ja järjestys, jossa he tulevat jäsenten sijaan:

 1.  Kari Salmela  SDP
 2.     KOK
 3.     KD
 4.     VIHR
 5.  Viola Heistonen  Valyhd.

 TARKASTUSLAUTAKUNTA

 Varsinaiset jäsenet

 1.   Matti Hirvonen  KOK
 2.   Rauni Mynttinen  SDP
 3.   Hannu Tuovila  PS
 4.   Ismo Harju  KESK
 5.   Juha-Pekka Palovaara SDP
 6.   Hillevi Rasimus  KESK
 7.   Pirjo Tella-Pulliainen  SDP

 Puheenjohtajaksi Matti Hirvonen
 Varapuheenjohtajaksi Rauni Mynttinen

 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1.   Juha Mäkitalo  KOK 
 2.   Tiina Ovaska  SDP
 3.   Jarmo Lappalainen  PS
 4.   Antti Rautio  KESK
 5.   Timo Pulkkinen  SDP
 6.   Helmi Manninen  KESK
 7.   Susanna Martikainen SDP
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 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

 Varsinaiset jäsenet

 1.   Anu Urpalainen  KOK
 2.   Arto Siitonen  SDP
 3.   Päivi Marttila  VIHR
 4.   Irma Hujanen  KOK
 5.   Toni Koppanen  KOK
 6.   Helena Roiha  KESK
 7.   Jiri Montonen  PS
 8.   Juuso Häkkinen  SDP
 9.   Katri Lätt-Shahmardan SDP
 10. Lahja Id   SDP
 11. Tuomas Nousiainen  SDP

 Puheenjohtajaksi Anu Urpalainen
 Varapuheenjohtajaksi Arto Siitonen

 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1.   Pasi Toiviainen  KOK
 2.   Pasi Holappa  SDP
 3.   Tiia Paakkinen  VIHR
 4.   Ari Pöntinen  KOK
 5.   Niko Kudjoi  KOK
 6.   Mirka Pietikäinen  KESK
 7.   Sari Miettinen  PS
 8.   Henri Ruokolainen  VAS
 9.   Tuula Putto  SDP
 10. Markus Tikka  SDP
 11. Tiina Ovaska  SDP

 KAUPUNKIKEHITTÄMISLAUTAKUNTA

 1.   Antero Lattu  SDP
 2.   Sanna Prior  KOK
 3.   Pentti Peltonen  KESK
 4.   Marja-Leena Patrakka KOK
 5.   Arto Pulkkinen  PS
 6.   Tom Färd  KOK
 7.   Jerena Juutilainen  KOK
 8.   Mervi Hasu  SDP
 9.   Timo Kosunen  SDP
 10. Tuija Kuikka  SDP
 11. Jouko Rossi  SDP

 Puheenjohtajaksi Antero Lattu
 Varapuheenjohtajaksi Sanna Prior
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 Henkilökohtaiset varajäsenet

 1.   Arto Tikka  SDP
 2.   Jaana Lapakko  KOK
 3.   Antti Kärkinen  KESK
 4.   Anna-Kaisa Lautala  KOK
 5.   Petri Mutikainen  PS
 6.   Jouko Partanen  KOK
 7.   Aino-Maija Honkanen KOK
 8.   Pia Helveranta  SDP
 9.   Jukka Rautiainen  SDP
 10. Heli Mattila  SDP
 11. Saska Helmikallio  SDP

 RAKENNUSVALVONTAJAOSTO

 Varsinaiset jäsenet:

 1.   Petri Mutikainen  PS
 2.   Arto Tikka  SDP
 3.   Kaisa Kontiainen  KOK
 4.   Anssi Piirainen  VAS
 5.   Sari Niinimäki-Sipolainen SDP

 Puheenjohtajaksi Petri Mutikainen
 Varapuheenjohtajaksi Arto Tikka

 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1.   Antti Pajari  PS
 2.   Antero Lattu  SDP
 3.   Sirpa Heinänen  KOK
 4.   Sami Repka  VAS
 5.   Heli Mattila  SDP

Päätös: Hyväksyttiin. Asialistalla mainittujen lisäksi keskusvaalilautakunnan
2. varajäseneksi esitetään Sinikka Poskipartaa (KOK).

 ___________________
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Imatran seudun ympäristölautakunnan ja Etelä-Karjalan jätelautakunnan
asettaminen 2017 - 2021

2095/00/00/01/2017

KH § 177 Valmistelija: Kaisa Heino

Imatran seudun ympäristölautakunta

 Imatran kaupungin ympäristöviranomaisen johtosäännön 2 §:n
mukaan Imatran seudun ympäristölautakuntaan kuuluu 6 kuntien
valtuustojen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä.

 Imatran kaupunki valitsee 3 jäsentä, Parikkalan, Rautjärven ja
Ruokolahden kunnat kunkin yhden jäsenen. Jokainen kunta valitsee
varsinaisille jäsenilleen henkilökohtaiset varajäsenet.

 Imatran kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan valituista
henkilöistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan siten, että he ovat
eri kuntien edustajia.

Etelä-Karjalan jätelautakunta

Etelä-Karjalan jätelautakunnan johtosäännön mukaan lautakunnan
toimialue kattaa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n seuraavat
osakaskunnat: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala,
Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari. Lautakunta toimii
Imatran kaupungin lautakuntana. Lautakunta toimii sopijakuntien
yhteisenä jätehuoltoviranomaisena siten kun jätelain 23 §:ssä
säädetään.

Lautakunnan toimikausi on sopijakuntien valtuustokausi.
Isäntäkunnan valtuusto asettaa lautakunnan toimikaudekseen
sopijakuntien valtuustojen nimeämistä jäsenistä. Lautakunnassa on
7 jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Läntisen ja Itäisen kuntaryhmän jäsen ja henkilökohtainen varajäsen
tulee olla eri kunnista.

Sopijakunnat nimeävät lautakuntaan jäseniä seuraavasti:

Lappeenranta 3
Imatra 2
Läntinen kuntaryhmä 1 (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari)
Itäinen kuntaryhmä 1 (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti)

Isäntäkunnan valtuusto valitsee puheenjohtajan Lappeenrannan
nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtajan Imatran nimeämistä
jäsenistä.
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Kaupunginjohtajan päätösesityksessä on huomioitu maakunnan
kunnan- ja kaupunginvaltuustojen ilmoitukset esittämistään jäsenistä
asianomaisiin tehtäviin sekä Imatran kaupungin osalta puolueiden
ilmoitukset.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin ja nimeää
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat toimikaudeksi 2017 - 2021,
huomioon ottaen edellä esitetyn, seuraavasti:

 IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 Varsinaiset jäsenet:

 1.   Arto Tikka (Imatra)       
 2.   Kari Pekonen (Parikkala)
 3.   Ritva Pohjola (Imatra)
 4.   Aleksi Tikkanen (Imatra)
 5.   Tea Ainoa (Ruokolahti)
 6.  Nainen (Rautjärvi)

 Puheenjohtajaksi Arto Tikka
 Varapuheenjohtajaksi

 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1.   Ilpo Ilves (Imatra)
 2.   Anne Eerikäinen (Parikkala)
 3.   Svetlana Ranta (Imatra)
 4.   Erkki Saukkonen (Imatra)
 5.   Eila Jäppinen (Ruokolahti)
 6.  Mies (Rautjärvi)

 ETELÄ-KARJALAN JÄTELAUTAKUNTA

 Varsinaiset jäsenet:

 1.   Jukka Lohko (Lappeenranta) 
 2.   Timo Niemi (Imatra)
 3.   Virpi Torniainen (Lappeenranta)
 4.   Teemu Europaeus (Rautjärvi)
 5.   Harri Haavisto (Lappeenranta)
 6.   Eija Hallikainen (Imatra)
 7.   Titta Miikkulainen (Taipalsaari)

 Puheenjohtajaksi Jukka Lohko
 Varapuheenjohtajaksi Timo Niemi
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 Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1.   Veikko Mustola (Lappeenranta)
 2.   Heli Mattila (Imatra)
 3.   Kirsi Jämsén (Lappeenranta)
 4.   Sami Sinkkonen (Parikkala)
 5.   Arto Penttilä (Lemi)
 6.   Sirpa Heinänen (Imatra)
 7.   Juha Koivisto (Lemi)

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kuntayhtymien edustajien valinta v. 2017 - 2021

2010/00/04/01/2017

KH § 178 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kuntalain 58 §:ssä säädetään kuntayhtymän toimielimistä seu raa-
vaa:

Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yh ty mä ko-
kous. Jäljempänä 61 §:ssä tarkoitetussa yhden toimielimen kun ta yh-
ty mäs sä päätösvalta jakautuu jäsenkunnille ja kuntayhtymän toi mi-
eli mel le perussopimuksessa sovituin tavoin.

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toi-
mi eli miä.

 Kuntayhtymän muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten
ko koon pa no on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien
val tuus tois sa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saa-
maa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suh-
teel li suus pe ri aat teen mukaisesti.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain
76 § seuraavasti:

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mu kaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luot ta mus toi-
meen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 koh-
das sa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa
ole va henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toi mi eli-
men jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rin nas tet ta van toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vas tuul li-
ses sa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa lii ke toi min-
taa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on
sel lai nen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien
asioi den ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai va hin-
koa.

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin
hen ki lö, joka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin
tai jonka kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

 Kuntayhtymän perussopimuksessa voidaan kuitenkin määrätä, että
yh ty mä val tuus tos sa tai hallituksessa on vain valtuutettuja, jolloin vi-
ran hal ti jat eivät ole vaalikelpoisia. Asiantuntijoihin perustuvan hal li-
tus ko koon pa non käyttöä rajoittaa myös vaatimus poliittisen suh teel li-
suu den huomioon ottamisesta.
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Edellä viitatussa kuntalain 72.1 §:ssä on määritelty, ketkä eivät ole
vaa li kel poi sia valtuustoon, ja 58.1 §:ssä kuntayhtymän ylintä pää tös-
val taa käyttävästä toimielimestä.

Puolueet ovat toimittaneet omat esityksensä valittaviksi luot ta mus-
hen ki löik si ja ne on huomioitu kaupunginjohtajan päätösesityksessä.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se va-
lit see edustajat kuntayhtymiin v. 2017 - 2021 seuraavasti:

 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUN-
TA YH TY MÄN VALTUUSTO

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
 1. Arto Siitonen (SDP)  1. Seppo Jäntti (SDP)
 2. Tuula Putto (SDP)  2. Lahja Id (SDP)
 3. Jerena Juutilainen (KOK) 3. Kirsi Keskitalo (KOK)
 4. Erkki Saarimäki (PS)  4. Marjut Kuvaja (PS)

 ETELÄ-KARJALAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTO

 Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen 7 §:n mukaan kukin jä sen kun-
ta valitsee edustajat ja varaedustajat kunnan asukasluvun mukaan.

 Imatran kaupungilla on oikeus nimetä 6 edustajaa ja varaedustajaa.

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
 1. Heikki Luukkanen (SDP) 1. Marko Siira (SDP)
 2. Antero Lattu (SDP)  2. Ilkka Nokelainen (SDP)
 3. Suvi Rautsiala (SDP)  3. Niina Malm (SDP)
 4. Irma Hujanen (KOK)  4. Marja-Leena Patrakka (KOK)
 5. Matti Hirvonen (KOK)  5. Tommi Matikainen (KOK)
 6. Airi Aalto (PS)  6. Marjut Kuvaja (PS)

 ETELÄ-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO

 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan ku-
kin jäsenkunta valitsee yhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja hänelle
hen ki lö koh tai sen varajäsenen kutakin peruspääomaosuuden al ka-
vaa sataatuhatta (100.000) euroa kohti.
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 Yhtymävaltuuston jäsenen tulee olla jäsenkuntansa kun nan val tuus-
ton jäsen tai varajäsen.

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet
 1. Titta Pitman (KOK)  1. Jaana Lapakko (KOK)
 2. Liisa Lajunen (PS)  2. Erkki Saarimäki (PS)
 3. Helena Roiha (KESK)  3. Svetlana Ranta (KESK)
 4. Ari Pöntinen (KOK)  4. Vesa Hellman (KOK)
 5. Aino-Maija Honkanen (KOK) 5. Kaisa Kontiainen (KOK)
 6. Heikki Luukkanen (SDP) 6. Marko Ruhanen (SDP)
 7. Tuija Kuikka (SDP)  7. Mervi Hasu (SDP)
 8. Pekka Räty (KESK)  8. Veikko Lankinen (KESK)
 9. Markus Niskanen (SDP) 9. Markus Tikka (SDP)

Päätös: Hyväksyttiin siten muutettuna, että henkilökohtainen varajäsen
Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuustoon Heikki Luukkaselle (SDP)
nimetään valtuuston kokoukseen mennessä.

 ___________________
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Edustajien valinta Etelä-Karjalan Pelastuslautakuntaan v. 2017 - 2021

1969/00/04/02/2017

KH § 179 Valmistelija: Kaisa Heino

 Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 2
§:n mukaan Lappeenrannan kaupunginvaltuusto asettaa
toimikaudekseen Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan, johon kuuluu
kahdeksan (8) jäsentä.

 Imatran kaupunki valitsee 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.

Puolueet ovat toimittaneet omat esityksensä valittaviksi henkilöiksi ja
ne on huomioitu kaupunginjohtajan päätösesityksessä.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se va-
lit see Etelä-Karjalan Pelastuslautakuntaan seuraavat jäsenet:

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. nainen (SDP)  Jukka Rautiainen
 2. Kaisa Kontiainen  Barbara Heikkinen

Päätös: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
 valitsee Etelä-Karjalan Pelastuslautakuntaan seuraavat jäsenet:

 Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

 1. Anne Nissinen  Juha Oinonen
 2. Kaisa Kontiainen  Barbara Heikkinen

 ___________________
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Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

1767/00/04/00/2017

KH § 180 Valmistelija: Kaisa Heino

Lautamieslain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet
kun nan val tuus toon toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lau ta-
mies ten toimikausi päättyy, kun kunnanvaltuustot ovat valinneet uu-
det lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi. Etelä-Karjalan
kä rä jä oi keus on esittänyt oheismateriaalina olevassa kirjeessään,
et tä uusien lautamiesten toimikausi alkaisi 1.8.2017.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kun-
nas sa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka
toi min ta kel poi suut ta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toi-
mi maan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka
on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on vir-
ka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka
jo ka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka
tul li- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lau ta-
mies ten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väes-
tön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lau ta mies jär jes tel-
män uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta järjestelmään saat tai-
si lisätä mikäli lautamiesten joukossa olisi myös eri etnisiä ryhmiä
edus ta via henkilöitä.

Oikeusministeriön päätöksen perusteella Imatran lautamiesten lu ku-
mää rä on neljä (4).

Oheismateriaali:  Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kirje

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se va-
lit see käräjäoikeuden lautamiehet v. 2017 - 2021 alkaen 1.8.2017
seu raa vas ti edel ly tyk sin, että käräjäoikeus on vahvistanut eh do tet tu-
jen henkilöiden so pi vuu den tehtävään ennen valtuuston va lin ta pää-
tös tä:

 1. Kristiina Pasanen
 2. Hannu Tuovila
 3. Tiina Ovaska
 4. Timo Mykrä
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Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen
jäsenen nimeäminen

2008/03/00/2017

KH § 181 Valmistelija: Kaisa Heino

Etelä-Karjalan liiton nimeämispyyntö 18.5.2017:

"SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN VÄLIAIKAISHALLINNON
VAL MIS TE LU TOI MI ELI MEN NIMEÄMINEN

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutus alkaa eduskunnassa kä sit te-
lys sä olevan voimaanpanolain mukaan viranhaltijoista koostuvan
val mis te lu toi mi eli men nimeämisellä.

17.5. voimaanpanolain luonnoksen mukaisesti Etelä-Karjalan liitto
kut sui maakuntahallinnon muodostavien organisaatioiden edustajat
neu vot te luun valmistelutoimielimestä. Kaikkien organisaatioiden
edus ta jat olivat läsnä neuvottelussa, jonka tuloksena val mis te lu toi-
mi eli men kokoonpanoksi päätettiin 13 jäsentä oheisen muistion mu-
kai ses ti (LIITE 1).

Valmistelutoimielimen tehtävät määritellään voimaanpanolaissa (LII-
TE 2). Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan
ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa
pää tös val taa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyt tä mi-
ses tä maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. Val mis te lu toi mi-
elin nimeää avukseen tarvittavat työryhmät sekä yh teis toi min ta eli-
men. Lisäksi valmistelutoimielin hyväksyy työjärjestyksen, jossa to-
de taan myös poliittisen seurantaryhmän rooli ja työskentely. Toi mi-
kau si toimielimillä kestää lakien hyväksymisen jälkeen virallisesta
toi min nas ta alkaen valtuuston aloittamiseen saakka, arviolta tämä
on puoli vuotta (syyskuun 2017 - maaliskuu 2018).

Neuvottelutuloksen mukaisesti pyydämme teitä hyväksymään neu-
vot te lu tu lok sen sekä nimeämään edustajanne 2.6.2017 mennessä
huo mioi den nimeämiseen liittyvät tasa-arvo- ja osaamisvaateet (LII-
TE 3). Etelä-Karjalan liiton hallitus toteaa kokoonpanon kesäkuun
ko kouk ses saan. Valmistelutoimielin voi nimeämisen jälkeen jär jes-
täy tyä epävirallisesti, jotta syksyn resursointia voidaan valmistella ja
maa kun nan valmistelu jatkuu katkeamatta."

Oheismateriaali:  Nimeämispyyntökirjelmä liitteineen
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy neuvottelutuloksen, jonka mukaisesti
maa kun ta hal lin non valmistelutoimielimen jäseneksi nimetään yksi
Imat ran kaupungin viranhaltija. Kaupunginhallitus nimeää sote- ja
maa kun ta uu dis tuk sen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimeen
var si nai sek si jäseneksi kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku
Sarlomon ja varajäseneksi henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi
Karttusen.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Edustajien valitseminen Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitukseen ja
yhtiökokousedustajien nimeäminen

1969/00/04/02/2017

KH § 182 Valmistelija: Kaisa Heino

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallituksessa on yhdeksän jäsentä.
Hallituspaikat on jaettu kuntakohtaisesti. Lappeenrannalla on 4
paikkaa, Imatralla 2 ja muilla kunnilla 3.

Kj:n ehdotus: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n hallitukseen nimetään Imatralta:

 Varsinainen jäsen
 1. Juho Tanttu
 2. Esa Hirvonen

 Varajäsenet
 1. Sakari Sorsa
 2. Jukka Penttilä

 Valitaan lisäksi varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi ____________
ja varayhtiökokousedustajaksi ______________.

Päätös: Hyväksyttiin. Varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi valittiin Topiantti
Äikäs ja varayhtiökokousedustajaksi Päivi Pekkanen.

 ___________________
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Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Katuvalojen
yösammutuksesta luopuminen

1632/10/03/01/2016

KV § 81 Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan
valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle:

 "KATUVALOJEN YÖSAMMUTUKSESTA LUOPUMINEN

Tiivistelmä aloitteesta

 Tällä hetkellä Imatran kaupungissa katuvalaistus sammutetaan
yöksi kaupungin reuna-alueilla ja sivukaduilla myös keskustoissa,
mikä vaarantaa liikenne- ja yleistä turvallisuutta pimeinä aikoina.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että katuvalojen
yösammutuksesta luovutaan.

Aloitteen sisältö

 Lukuisissa yhteydenotoissa kaupunkilaiset ovat esittäneet huolensa
siitä, että pimeinä vuoden- ja vuorokauden aikoina pimeänä olevat
kadut vaarantavat asukkaiden liikenne- ja yleistä turvallisuutta,
vaikka liikenne näillä kaduilla olisikin hiljaista. On myös huomioitava,
että on ammatteja, joissa työ vaatii liikkumista yöaikaan, esim.
vuorotyöläiset, taksit, postinjakajat, joille pimeässä liikkuminen voi
olla jopa työturvallisuusriski.

 Turvallisuuden tunteen lisäksi valaistus parantaa asukkaiden
elämänlaatua, hyvinvointia ja tasa-arvoa.

 Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei pidä perusteltuna säästöä,
mikä saadaan katuvalojen yösammutuksella, varsinkin kun uudet
lamput ovat energiaa säästäviä ja nykyaikaisella tekniikalla valojen
syttymistä ja sammumista voidaan säätää ajallisesti entistä
paremmin.

 Esitämme, että pimeinä aikoina kadut ja kevyen liikenteen raitit
pidetään valaistuna."

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja valtuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 ___________________
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KH § 32 Valmistelija: Marita Toikka

Kaupungin yleisistä alueista vastaa teknisen toimen inf ran hal lin tayk-
sik kö. Yksikkö tilaa ja rakennuttaa kunnallistekniset investoinnit sekä
lii ken ne aluei den, viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen yl lä pi to pal ve-
lut yhteistyössä YH-Rakennuttaja Oy:n kanssa. Hoidettavaa ka tu pin-
ta-alaa on Imatran kaupungin alueella noin 245 hehtaaria, lii ken ne vi-
her aluei ta noin 18 hehtaaria ja puistoja noin 48 hehtaaria. Yksiön ti-
laa ja joh ta ja na toimii kaupungininsinööri Lassi Nurmi.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että asia lähetetään valmisteltavaksi kau-
pun gin in si nöö ri Lassi Nurmelle. Määräpäivä on 31.3.2017.

 Aloitteen esityksen vaikutusten arvioinnin lisäksi tulee huomioida
sen kustannusvaikutukset.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KAUPKLTK § 46 Valmistelija: Topiantti Äikäs

 Vt. kaupungininsinööri Päivi Pek ka sen lausunto 17.5.2017:

”Neljävuotinen katuvalojen energiansäästöön tähtäävä urakka val-
mis tui vuoden 2016 loppuun mennessä. Urakan aikana uusittiin:
- 8 000 elohopealamppua energiatehokkailla suur pai ne nat rium lam-
puil la,
- koko katuvalojen ohjausjärjestelmä ja
- huonokuntoisimmat ja kriittisimmät katuvalokeskukset.
Investoinnin arvo oli 1,6 milj.€, johon saatiin ELY-keskukselta ener-
gian sääs töavustusta n. 0,4 milj.€. Ennen urakan alkua vuonna 2012
ka tu va lo jen huolto ja energiakustannukset olivat yhteensä 830 000€.
Vuonna 2016 vastaavat kustannukset olivat 510 000 €. In ves toin ti-
kus tan nus maksaa itsensä takaisin säästöinä n. 4 vuodessa.

Katuvalaistuksen osalta palvelutaso ei ole muuttunut neljän vuoden
ai ka na. Kuvassa 1 (liitteenä) on esitetty alueet, joilla katuvalaistus
sam mu te taan yöllä 3 tunnin ajaksi (klo 00-03). Tällä saavutetaan n.
20 % säästö kokonaisenergiankulutuksessa, eli n. 80 000 €/vuosi.
Mi kä li palvelutasoa nostetaan siten, että yösammutukset ovat käy-
tös sä vain arkena, säästöä syntyy vain 58 000 €/vuosi.
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Mikäli palvelutasoa halutaan katuvalaistuksen osalta muuttaa, voi-
daan yösammutusten vaihtoehtona vähentää valaistusta sam mut ta-
mal la katuvalaistuksesta yksi tai kaksi vaihetta. Yhden vaiheen sam-
mu tuk sel la alueella sammuu joka kolmas lamppu ja kahdella vai-
heel la kaksi kolmesta. Yhden vaiheen sammutuksella kuudeksi tun-
nik si saavutetaan säästöä n. 54 000 €/vuosi. Suurin piirtein samaan
sääs töön kuin nykyisellä täydellisellä yösammutuksella päästään,
jos yk si vaihe sammutetaan kolmeksi tunniksi ja kaksi vaihetta
kolmeksi tun nik si yön aikana.

Katuvalaistuksen vähentäminen vaiheiden kaut ta ei onnistu täy si-
mää räi ses ti koko yösammutusalueella, sillä kau pun gin alu eel la on
vie lä paljon yksivaiheisia katuvalaistuskaapeleita (ku va 2 liitteenä).
Näi tä kaapelointeja uusitaan kolmevaiheiseksi alue sa nee raus ten yh-
tey des sä, eikä niiden uusiminen yksittäisenä työ nä ole kus tan nus ten
kannalta järkevää. Näillä alueilla yösammutukset jatkuvat ny kyi seen
tapaan. Vaihesammutuksen esteenä on myös valaistuksen oh jaus-
kyt ken nät keskuksissa. Valaistuskeskuksissa on vain yksi kon tak to ri
valaistuksen ohjausta varten, joten vaiheittaista ohjausta ei voi da
tällä hetkellä toteuttaa.

Kaikkia valaistuskeskuksia voidaan nykyisin ohjata etänä (sy ty tys/
sam mu tus) Caverionin ohjausjärjestelmän avulla, mutta jär jes tel-
mäs tä puuttuu vaiheohjauksen vaatima ohjelmisto.

Alustavan kustannusarvion mukaan tarvittava investointikustannus
oh jaus kes kuk siin on noin 80 000 €, jotta vaihesammutus voidaan ot-
taa käyttöön.

Kesäaikaiset yösammutukset (toukokuu-heinäkuu) ovat hyvä käy-
tän tö, jota ei kannata muuttaa vaan niiden tuoma energiansäästö
kan nat taa hyödyntää täysimääräisesti. Talviaikaisten yö sam mu tus-
ten palvelutasosta on syytä keskustella ensi vuoden talousarvion
laa din nan yhteydessä.

Energiansäästöurakan alkuvaiheista vuodesta 2012 katuvalojen
LED-tek niik ka on kehittynyt valtavasti. Katuvalojen energiansäästö
on nykyisellä LED-tekniikalla mahdollista toteuttaa va lai sin koh tai sel-
la himmennyksellä, joka vähentää valaisimen tehoa n. 40 % yö ai ka-
na. LED-valaisinten himmennys onnistuu jo olemassa olevien sääs-
tö muun ta jien (n. 30 kpl) uudelleen käyttöönottamisella.”

Oheismateriaalit: Valtuustoaloite
 Karttakuva 1
 Karttakuva 2
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Vt. kaupungininsinöörin ehdotus:

Kaupunkikehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel-
leen -valtuustolle, että katuvalaistuksen yösammutuksia jatketaan
ke sä ai ka na (touko-heinäkuu) kolmen tunnin ajan. Elokuu-huhtikuu
ai ka na siirrytään nykyisillä yösammutusalueilla osittaiseen yö sam-
mu tuk seen siten, että yksi vaihe sam mu te taan kolmeksi tunniksi ja
kak si vaihetta kolmeksi tunniksi. Sam mu tuk sien toteutumista tark-
kail laan ja mahdollisuuksien mu kaan estetään alueiden pi me ne mi-
nen kokonaan.

Siirtyminen pidemmällä aikavälillä valaisinkohtaisella himmentimellä
va rus tet tui hin LED-valaisimiin ja säästömuuntajien uudelleen käyt-
töön oton vaatimat toimenpiteet selvitetään kustannusarvioineen.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KH § 183 Valmistelija: Kaisa Heino

Oheismateriaali: Valtuustoaloite
 Karttakuva 1
 Karttakuva 2

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että ka tu va lais tuk-
sen yösammutuksia jatketaan kesäaikana (touko-heinäkuu) kolmen
tun nin ajan. Elokuu-huhtikuu aikana siirrytään nykyisillä yö sam mu-
tus alueil la osittaiseen yösammutukseen siten, että yksi vaihe sam-
mu te taan kolmeksi tunniksi ja kaksi vaihdetta kolmeksi tunniksi.
Sam mu tuk sien toteutumista tarkkaillaan ja mahdollisuuksien mu-
kaan estetään alueiden pimeneminen kokonaan.

 Siirtyminen pidemmällä aikavälillä valaisinkohtaisella himmentimellä
va rus tet tui hin LED-valaisimiin ja säästömuuntajien uudelleen käyt-
töön oton vaatimat toimenpiteet selvitetään kustannusarvioineen ja
ote taan huomioon talousarviokäsittelyn yhteydessä.

 Aloite merkitään loppuunkäsitellyksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Oikaisuvaatimus koulukeskusten johtavien rehtoreiden ja
apulaisrehtoreiden nimittämistä koskevasta päätöksestä 

1812/01/01/01/2017

KH § 184 Valmistelija: Kaisa Heino

OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus 29.5.2017:

"VAATIMUS:

Kaupunginjohtajan valituksenalainen päätös 5.5.2017 § 24 liittyen
kou lu kes kus ten johtavien rehtoreiden ja apulaisrehtoreiden ni mit tä-
mi seen tulee kumota lainvastaisena siltä osin kuin kaksi tällä het kel-
lä vastaavassa rehtorin virassa olevaa viranhaltijaa (Saila Heikkinen
ja Ari Leino) on jätetty nimittämättä ko. päätöksellä, sekä niiltä osin
kuin nimityksissä ei ole huomioitu virkojen yleisiä nimitysperusteita ja
eri tyi siä kelpoisuusehtoja.

PERUSTELUT:

Valituksenalainen päätös on kunnallisten viranhaltijalain vastainen
tai ainakin johtaa sen vastaisuuteen sillä perusteella, että kaksi tällä
het kel lä vastaavassa rehtorin virassa olevaa viranhaltijaa, Saila
Heik ki nen ja Ari Leino, on jätetty nimittämättä vastaaviin rehtorin
teh tä viin uudessa organisaatiossa.

Kaupungilla ei ole kunnallisen viranhaltijalain 35 tai 37 §:n mukaisia
pe rus tei ta siirtää edellä mainittuja rehtoreita opettajan tehtäviin ja
var sin kaan valita heidän tilalleen henkilöt, joilla ei nimittämishetkellä
ole suoritettuna rehtorin kelpoisuuteen vaadittua opetushallinnon tut-
kin toa. Kaikilla nyt virassa olevilla rehtoreilla on lain mukainen oi-
keus tulla sijoitetuksi vastaavaan virkaan kaupungin uudessa kou lu-
kes kus ten johtajajärjestelyissä.

PL 125 §:ssä säädetään virkojen yleisistä kelpoisuusvaatimuksista
ja nimitysperusteita. Kolmannen momentin mukaan yleiset ni mi tys-
pe rus teet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kan sa lais kun-
to.

Lain valmisteluasiakirjan, HE 1/1998, mukaan taidolla tarkoitetaan
lä hin nä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja
tai to ja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edel lyt tä-
miin henkilön ominaisuuksiin. Koetellulla kansalaiskunnolla tar koi te-
taan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta
mer ki tyk sel li siä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Lisäksi esi tyk-
ses sä todetaan, että yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yh tey des-
sä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.
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KVhl 6 §:ssä määritellään erikseen kelpoisuusvaatimuksista. 1. mo-
men tis sa viitataan perustuslain vaateisiin ja erityisiin kel poi suus vaa-
ti muk siin. HE 196/2002 perusteella tämän voi katsoa viittaavaan täs-
sä tapauksessa A 986/§998 2 §:n vaateisiin. KVhl 24 § mahdollistaa
vi ran hal ti jan siirtämisen toiseen virkaan, jonka kel poi suus vaa ti muk-
set hän täyttää, täten nimitetyillä henkilöillä tulisi olla rehtorin kel poi-
suus nimityshetkellä.

Viranhaltijapäätöksen perusteella vaikuttaa valmistelu pohjautuneen
vain konsulttiyhtiön lausuntoon, jolla on henkilöiden soveltuvuutta ar-
vioi tu ja näiltä osin nimitysperusteena on käytetty vain PL 125 §:n
tar koit ta maa kykyä. Päätöksessä ei ole huomioitu erityisiä kel poi-
suus vaa ti muk sia. Päätöksen perusteella rehtorin ja vir ka-apu lais reh-
to rin virkoihin on valittu kelpoisuutta vailla olevia hakijoita, vaikka ha-
ki joi den joukosta olisi ollut mahdollista valita pätevyysvaatimuksen
täyt tä nei tä henkilöitä. Tämän lisäksi valinnoissa ei ole painotettu, riit-
tä väs sä suhteessa nimitysperusteisiin, hakijoiden työkokemusta.

Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen kaupunginjohtajan va li tuk-
sen alai nen päätös 5.5.2017 § 24 liittyen koulukeskusten johtavien
reh to rei den ja apulaisrehtoreiden nimittämiseen tulee kumota lain-
vas tai se na siltä osin kuin kaksi tällä hetkellä vastaavassa rehtorin vi-
ras sa olevaa viranhaltijaa, Saila Heikkinen ja Ari Leino, on jätetty ni-
mit tä mät tä uuteen organisaatioon perustettuihin vastaaviin rehtorin
vir koi hin, sekä niiltä osin kuin nimityksissä ei ole huomioitu virkojen
ylei siä nimitysperusteita ja erityisiä kelpoisuusehtoja."

Hyvinvointijohtajan ja henkilöstöpalvelupäällikön selvitys
1.6.2017:

"Oikeudellinen tarkastelu muutoksenhakuun oikeutetuista

 Kunnallisen viranhaltijalain 50 §:n mukaan työnantajan em. lain no-
jal la tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa
oi kai su vaa ti muk sen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään.
Oi kai su vaa ti mus ja valitusoikeus on kuntalain mukaan sillä, johon
pää tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
pää tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kun nan jäsen voi olla yhteisö, jonka kotipaikka on kyseisessä kun-
nas sa. OAJ:n Imatran paikallisyhdistys ry:n kotipaikka on Imatra, jo-
ten yhdistys on em. säännösten mukaisesti oikeutettu tekemään
asias sa oikaisuvaatimuksen.
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Koulukeskuksiin perustetut uudet virat

 Yhdistys on vaatinut, että oikaisuvaatimuksen kohteena oleva pää-
tös kumotaan niiltä osin kuin kaksi tällä hetkellä kaupungilla rehtorin
vi ras sa olevaa viranhaltijaa on jäänyt nimittämättä. Virheellisesti oi-
kai su vaa ti muk ses sa on mainittu, että em. viranhaltijat olisivat tällä
het kel lä "vastaavassa" rehtorin virassa kuin mistä ni mi tys pää tök ses-
sä on ollut kyse.

 Kaupungin virkajärjestely on perustunut kaupunginjohtajan pää tök-
ses sä kin kuvatulla tavalla juuri siihen seikkaan, että nykyisen reh to-
rin virkojen kaltaisia rehtorin virkoja ei enää uudessa kolmen kou lu-
kes kuk sen malliin perustuvassa organisaatiossa 1.8.2017 lukien ole.
Ny kyi sen kaltaiset rehtorin virat lakkaavat kokonaan em. ajan koh-
das ta lukien. Hyvinvointilautakunta (14.2.2017 §24) ja kau pun gin hal-
li tus (6.3.2017 §60) ovat käsitelleet koulukeskusten joh ta mis ra ken-
net ta. Kaupunginhallitus on päättänyt perustaa kolme uutta johtavan
reh to rin virkaa ja kolme apulaisvirkarehtorin virkaa 1.8.2017 alkaen.
Kol meen koulukeskukseen perustuva organisaatio tarkoittaa niin
olen nai sia muutoksia koulujen johtamisessa, että johtavien rehtorien
ja apulaisrehtorien tehtävät on katsottava kokonaan uusiksi viroiksi.

 Uusien virkojen alustavia tehtävänkuvia ja kelpoisuusvaatimuksia
val mis tel tiin yhdessä koulukeskusten suunnittelurehtoreiden kanssa.
Suun nit te lu reh to rit ovat olleet mukana koulukeskusten valmistelussa
vii mei sen vuoden aikana. Toisin sanoen, koulutoiminnan kentän ja
OAJ:n edustajat olivat mukana kelpoisuusvaatimusten mää rit tä mi-
ses sä sisäisen kiinnostuskartoitusprosessin pohjaksi.

 Uusissa tehtävissä johtavan rehtorin tehtävät ovat puhtaasti hal lin-
nol li set ja apulaisvirkarehtorien tehtävissäkin opetusvelvollisuus on
vain yksittäisiä tunteja.

 Johtava rehtorin tehtävänkuvassa korostuvat: Koulukeskuksen toi-
min nan, talouden (5-6,5 m€) ja kehittämisen johtaminen; Yhteisen
toi min ta kult tuu rin rakentaminen aiemmin varsin itsenäisinä toi mi nei-
den toimipisteiden välille; Pedagoginen johtaminen uuteen ope tus-
suun ni tel maan siirryttäessä ja digitalisaation edetessä. Tehtävään
va lit ta val ta odotetaan vahvaa pedagogista ja taloudellista visiota
kou lu kes kuk sen kehittämisestä, sekä näyttöjä muutoksen joh ta mi-
ses ta ja/tai kehittämistoiminnasta. Valittavan henkilön tulee olla aloit-
teel li nen, yhteistyökykyinen, ammatillisesti sitoutunut ja ke hit ty mis-
ha lui nen.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2017 450

Kaupunginhallitus § 184 05.06.2017

 Apulaisvirkarehtorin tehtävänkuvassa korostuvat: Koulukeskuksen
käy tän nön arjen johtaminen; Pedagoginen lukuvuosisuunnittelu; Toi-
mii esimiehenä opettajille ja ohjaajille (75-95 henkilöä): Kou lu kes-
kuk sen arjen asioiden suunnittelu ja päätösvalta viedään tiimeille eli
ko ko henkilöstölle; apulaisvirkarehtori ohjaa ja organisoi tätä toi min-
taa. Tehtävään valittavalta odotetaan useamman vuoden kokemusta
ope tus alal ta. Kokemus yhtenäiskoulun eri luokka-asteiden toi min-
nas ta katsotaan eduksi. Hakijalta odotetaan kykyä johtaa ison kou lu-
kes kuk sen päivittäistä toimintaa itsenäisesti ja vakaasti. Valittavan
hen ki lön tulee olla aloitteellinen, yhteistyökykyinen, ammatillisesti si-
tou tu nut ja kehittymishaluinen.

 Molemmissa rooleissa painottuu siis nykyistä merkittävästi laa jem-
pien kokonaisuuksien johtaminen, sekä koulukeskuksiin siirryttäessä
uu sien toimintamallien luominen ja muutosjohtaminen. Kou lu kes kus-
ten johtamismalli kokonaisuudessaan uusiutuu nykyisestä toi mi pis-
te läh töi ses tä johtamisesta koulukeskustasoiseen johtamiseen. Yh-
den koulukeskuksen talous on kaupungin kokonaismittakaavassakin
tar kas tel len  merkittävä osa kaupungin kokonaisbudjettia.

Uudessa johtamismallissa koulukeskusten johtotiimiin kuuluvat ja
käy tän nön vastuuta jakavat rehtoria avustava(t) opettaja(t) ja tii mi-
vas taa vat. Nykyisessä johtamismallissa tämän hetken rehtorin teh tä-
viin kuuluvista vastuista, kuten lähiesimiesvastuita yksittäisessä toi-
mi pis tees sä, lukujärjestysten valmistelua rehtorin ohjeiden mukaan,
tii mien sijaisjärjestelyjä jne., hoitavat osaltaan uudessa joh ta mis mal-
lis sa rehtoria avustavat opettajat ja/tai tiimivastaavat.

 Virkanimikkeiden samankaltaisuudesta huolimatta käsillä olevia vir-
ka teh tä viä ei voida kaikki edellä kuvattu huomioon ottaen pitää ny-
kyi siä rehtoreiden tehtäviä vastaavina, vaan kyseessä on olen nai-
ses ti aiempien rehtorien tehtävistä poikkeavat uudet virat, joissa pai-
not tu vat myös olennaisesti erilaiset osaamisvaatimukset. Oi kai su-
vaa ti muk ses sa esitetty näkökulma, jossa nimityspäätöksessä käsillä
ole vat tehtävät vastaisivat nykyisten rehtorien tehtäviä, on pe rus tee-
ton ja virheellinen.

Sisäiset järjestelyt virkojen täyttämiseksi

 Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksessä on kuvattu prosessi, jon-
ka perusteella viranhaltijat on siirretty toiseen virkasuhteeseen KVhL
24 § mukaisesti. Uusiin tehtäviin siirtämisen perusteella olleet kri tee-
rit ovat perustuneet ennen kaikkea uuden johtajatehtävän edel lyt tä-
miin ominaisuuksiin, joissa on painottunut vaativien ja taloudellisesti
mer kit tä vien kokonaisuuksien johtamiseen liittyvät kyvyt, sekä muu-
tos ten menestyksekkään läpiviennin edellyttämän ominaisuudet
myös henkilöstöjohtamisessa.
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 Työnantaja katsoo, että aiempi kokemus pienemmän yksikön esi-
mies teh tä vis tä ei automaattisesti pätevöitä uusien vaativampien joh-
ta ja teh tä vien hoitamiseen, minkä vuoksi työnantaja päätti hyödyntää
hen ki lö ar vioin tia tehtävistä kiinnostuneiden arviointiin erityisesti joh-
ta ja omi nai suuk sien näkökulmasta.

 Henkilöarviointi on työntekoon liittyvien henkilökohtaisten omi nai-
suuk sien arviointia, jolloin saadaan tietoa esimerkiksi hakijoiden yh-
teis työ tai dois ta, paineensietokyvystä tai johtamiskyvykkyydestä. Ar-
vioin te ja tehdään valintariskien minimoimiseksi ja niillä yritetään sel-
vit tää hakijoiden edellytyksiä pärjätä työssä. Soveltuvuusarvioinnin
tu lok set ovat yksi tekijä arvioitaessa hakijoiden taitoa ja kykyä hoitaa
haet ta va na olevan viran tehtäviä ja soveltuvuutta niihin.

 Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva valintapäätös on perustunut yllä
mai nit tui hin viran kelpoisuusehtoihin ja viran menestyksellisen hoi ta-
mi sen edellytyksenä oleviin vaatimuksiin. Kenelläkään ei ole sub jek-
tii vis ta oikeutta tulla valituksi virkaan pelkästään siksi, että hänellä
on esimerkiksi pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla (KHO
19.9.1997/2296).

 Työnantaja on suunnitellut tehtävien sisäisen täyttöprosessin siten,
et tä niin kokeneilla rehtoreilla kuin uusillakin tehtävistä kiin nos tu neil-
la oli samanlainen mahdollisuus hakeutua ja tulla valituksi uusiin ja
pai no tuk sil taan sekä toiminnan laajuudeltaan nykyisistä poikkeaviin
teh tä viin. Prosessin aikana huomioitiin myös henkilöiden työ ko ke-
mus. Lisäksi on hyvä huomioida, että johtamiskykyyn painottuneet
ul koi sen asiantuntijan arviot ja testit (erityisesti leadership judgement
in di ca tor ja ryhmäsimulaatiot) ovat toki luoneet jonkinlaisen etu lyön-
ti ase man niille hakijoille, joilla on ollut pitkä esimies- ja joh ta mis ko-
ke mus ja rehtorikokemuksen myötä karttunut substanssiosaaminen.

 Kunnallisen viranhaltijalain mukaan (KVhL 24 §) viranhaltija voidaan
siir tää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän
täyt tää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Oi kai su vaa ti muk ses-
sa mainittuja nimeämispäätöksen ulkopuolelle jääneitä nykyisiä reh-
to rei ta ei ole voitu pitää rekrytointiprosessin aikana syntynyt sy väl li-
nen arviointimateriaali huomioon ottaen sopivina uusiin virkoihin riip-
pu mat ta heidän mittavasta työkokemuksestaan. Tästä syystä työn-
an ta ja esitti heille useita eri vaihtoehtoja, joista osa vaihtoehtoisista
teh tä vis tä sisälsi myös heidän rehtorintehtävissä syntynyttä asian-
tun te mus taan hyödyntäviä merkittäviä hallinnollisia / suun nit te lu vas-
tui ta. Vaihtoehtoisina tehtävinä esitettiin opettajan tehtäviä.

Kaikki edellä todettu huomioon ottaen virkojen sisäisen täyt tö pro ses-
sin valintaperusteissa otettiin huomiin niin henkilöiden kyky, taito
kuin koeteltu kansalaiskykykin. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt nä kö-
kul mat ovat myös tältä osin perusteettomat.
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 Henkilöarviointiin liittyvä materiaali kokonaisuutena on nähtävillä ko-
kouk ses sa.

Virkojen kelpoisuusehtojen huomioinen

 Uusiin virkoihin on valittu neljä henkilöä, joita on voitu pitää muun
muas sa puolueettoman ja monitahoisen asiantuntija-arvion pe rus-
teel la tehtäviin soveltuvina, ja joilla on tehtävien edellyttämä pä te-
vyys.

 Sisäisen kiinnostuskartoitusprosessin myötä henkilöarviointiin osal-
lis tu nei den joukossa ei ollut riittävästi henkilöitä, joilla olisi ollut sekä
teh tä vien edellyttämä muodollinen rehtorin pätevyys että hen ki lö ar-
vioin nis sa todetut riittävät johtaja- ja muut tehtävien menestykkään
hoi ta mi sen edellyttämät ominaisuudet. Työnantajan tuli siis erikseen
har ki ta, kuinka toimia kahden viran täytön osalta. Vaihtoehtoina har-
kit tiin sisäisen prosessin täydentämistä ulkoisella haulla tai tehtävien
täyt töä vt. ratkaisuilla.

 Koulukeskusten kokonaistilanne ja -aikataulu huomioiden työnantaja
päät tyi ratkaisuun, jossa kahden henkilöarvioinnissa erittäin vahvasti
suo riu tu neen henkilön osalta nimitys on tehty siten, että he aloittavat
teh tä vien hoitamisen vt:nä 31.12.2017 asti. He voivat syksyn 2017
ai ka na saattaa loppuun muodollisen pätevyyden edellyttämät suo ri-
tuk set ja saada niistä asianmukaiset todistukset.

 Vt. ratkaisut eivät millään tavalla muuta oikaisuvaatimuksessa ni mel-
tä mainittujen henkilöiden henkilöarvioinnissa todettua so vel tu mat to-
muut ta uusiin virkoihin.

Yhteenveto

 Edellä kuvatun ja oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa vi ran hal ti-
ja pää tök ses sä tarkemmin kuvatuin perusteluin voidaan todeta, että
oi kai su vaa ti mus on kaikilta osin perusteeton, eikä oi kai su vaa ti muk-
sen kohteena oleva päätös ole oikaisuvaatimuksessa väitetyin ta-
voin lain vastainen."

Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hylätä edellä kuvatuin perustein OAJ:n
Imat ran paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimuksen. Kau pun gin joh ta-
jan päätös 5.5.2017 § 24 pysyy voimassa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Strategisen markkinointisuunnitelman toimenpidesuunnitelma

2078/07/00/01/2017

KH § 185 Valmistelija: Kaisa Heino

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 29.5.2017 Imatran
kau pun gin strategisen markkinointisuunnitelman tilannekatsausta.
Kau pun gin hal li tus päättää erikseen markkinointisuunnitelmaan pe-
rus tu vien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja niihin mahdollisesti
osoi tet ta vis ta resursseista.

 Kaupunginhallituksen tämän vuoden varauksissa on katetta mah dol-
li sel le toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanolle (kp 109).

Imatra Base Camp Oy:n toimitusjohtaja Jukka Aallikon selvitys
1.6.2017:

 "Kaupunginhallituksen 29.5.2017 kokouksen jälkeen Imatra Base
Camp Oy on jatkanut operatiivisen toimenpide- ja mark ki noin ti suun-
ni tel man työstämistä strategisen markkinointisuunnitelmaprosessin
yh teis työ kump pa nin Innolink Research Oy:n kanssa. Operatiivisen
mark ki noin ti suun ni tel man vaihtoehdot esitellään kau pun gin hal li tuk-
sel le kokouksessa 5.6.2017."

Imatra Base Camp Oy:n toimitusjohtaja Jukka Aallikko ja mark ki-
noin ti pääl lik kö Katri Storhammar olivat ko kouk ses sa esittelemässä
toi men pi de suun ni tel man eri vaihtoehtoja ja nii hin perustuvia ra hoi-
tus tar pei ta.

Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää markkinointisuunnitelmaan perustuvien
toi men pi tei den toteutuksesta, sekä toteutukseen osoitettavista va-
rois ta. Kustannukset katetaan kaupunginhallituksen käyttötalouden
mää rä ra has ta kp 109.

Hallintojohtajan kokouksessa tekemä uusi ehdotus:

 Kaupunginhallitus päättää Imatra Base Camp Oy:n esittelemän
mark ki noin ti suun ni tel man toimenpidesuunnitelman toteuttamisesta
vuo den 2017 aikana osoittaen toimenpidesuunnitelman to teut ta mi-
seen enintään 70.000 euroa kaupunginhallituksen käyttötalouden
mää rä ra has ta (kp 109).

Päätös: Hyväksyttiin hallintojohtajan kokouksessa tekemä ehdotus.
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Merkittiin, että kaupunginjohtaja Pertti Lintunen ja kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs  il-
moit ti vat esteellisyydestään Base Camp Oy:n hallituksen jäseninä (HallintoL 28 § 5-kohta) ja
pois tui vat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

 ___________________
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Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH § 186 Pöytäkirjat

 Hyvinvointilautakunta 23.5.2017

Kaupunkikehittämislautakunta 22.5.2017

Rakennusvalvontajaosto 23.5.2017

Viranhaltijapäätökset

Kaupunginjohtaja  
- 29.5.2017 § 29 / Aiemmin rehtorin viroissa toimineiden siirto toisiin
virkoihin
- 31.5.2017 § 30 / Kaupungin vieraat Mustan ja Valkoisen
Teatterifestivaaleilla/vieraanvaraisuus
- 31.5.2017 § 31 / Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen johtajan ja
tiimivastaavien virkasuhteiden täyttö
- 31.5.2017 § 32 / Salzgitteriläisten vierailu Imatralla 9. - 12.6.2017 /
vieraanvaraisuus
- 31.5.2017 § 33 / Digiapu & työ -digisovellushanke/kuntarahoitus
- 1.6.2017 § 34 / Vuokravapaus/Mustan ja Valkoisen
Teatterifestivaali

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

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Saapuneet kirjeet

KH § 187 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
 Vesi- ja ympäristösuojelulain mukainen päätös 
 Dnro 1082/11.01.01/2016/2017

 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus huhtikuu 2017
 Dnro 1803/14.00.01/2017

 Kaakkois-Suomen poliisilaitos
 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan kokouksen

pöytäkirja 17.5.2017

 Lappeenrannan kaupunki
 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan pöytäkirja 18.5.2017

 Saimaan ammattikorkeakoulu
 Yhteiskuntavastuuraportti 2016
 Kehittävää kumppanuutta

 Suomen Kuntaliitto
 Yleiskirje 14/2017

Yleinen tietosuoja-asetus
Dnro 353/00.04.00/2017

Suomen Kuntaliitto
Yleiskirje 15/2017
Kunnan verkkotiedottaminen sekä henkilötietojen käsittely ja
julkisuus - Kuntalain (410/2015) 1.6.2017 voimaantulevat
säännökset
Dnro 355/07.00.00/2017

Vammaisneuvoston pöytäkirja 4.4.2017

Vanhusneuvoston pöytäkirja 29.3.2017

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Osallistu ja vaikuta palkinnon saaja

1980/07/02/02/2017

KH § 188 Valmistelija: Kaisa Heino

Julkinen 26.8.2017 palkinnon saajan julkistamisen jälkeen.

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon selvitys
1.6.2017:

"Kaupunginhallitus päätti 10.4.2017 § 121 ottaa käyttöön Osallistu ja
vai ku ta palkinnon ja hyväksyi palkitsemisen säännöt.
Sääntöjen mukaan Osallistu ja vaikuta palkinnolla palkitaan  toi me-
lias, aikaansaava, asukkaiden hyvinvointia ja elinvoimaa parantanut
hen ki lö, asukasyhdistys tai vastaava yhteisö. Palkittavan toiminnan
tu lee olla Imatran kaupunginosia tai laajemmin Imatraa tai kau pun-
gin palveluja kehittävää työtä.

Palkitseminen on ensisijaisesti huomionosoitus, mutta asukas- yh-
dis tyk sien kohdalla sillä on myös tukivaikutusta toimintaan.
Vuonna 2017 palkitaan vuoden 2016 aktiivinen toimija. Palkinto luo-
vu te taan, mikäli hakumenettelyllä saadaan kriteerit täyttäviä eh do-
tuk sia. Palkittavalle henkilölle luovutetaan 250 euron suuruinen pal-
ve lu lah ja kort ti ensisijaisesti kaupungin palveluihin. Palkittavalle yh-
dis tyk sel le tai yhteisölle luovutetaan 500 euroa käytettäväksi tu le-
vaan kehittämistoimintaan. Palkinto luovutetaan 26.8.2017 Imatra
päi vän juhlassa.

Palkinnon myöntämisestä päättää kaupunginhallitus osallistu ja vai-
ku ta työryhmän esityksestä. Ehdotuksia palkinnon saajasta saatiin
39. Osallistu ja vaikuta työryhmä tutustui ehdotuksiin ja teki ko kouk-
ses saan 1.6.2017 esityksen palkinnon saajasta."

Työryhmän jäsenet esittelevät työryhmän ehdotuksen kokouksessa.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä Osallistu ja vaikuta palkinnon
saajan v. 2017.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti nimetä Osallistu ja vaikuta palkinnon
saajaksi Ritva Kuuvan.

Merkittiin, että kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo oli kokouksessa
esittelemässä asiaa.

 ___________________
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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:

170 - 180, 183, 186 - 188

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

181, 182, 185

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: 181, 182, 185

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät:  184  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


