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Kaupunginvaltuusto

Aika 24.04.2017 klo 17:30 - 20:05

Paikka Valtuustosali

Osallistujat

Läsnä Malm Niina kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Pöllänen  Ismo 1. varapuheenjohtaja
Saarimäki Erkki 2. varapuheenjohtaja
Aalto Airi jäsen
Airas  Mikko jäsen
Helmikallio Saska jäsen
Helminen Anna jäsen
Holappa Tiia jäsen
Honka Jussi jäsen
Hämäläinen Veikko jäsen
Härkönen Timo jäsen
Id Lahja jäsen
Kosunen Timo jäsen
Kuikka Tuija jäsen
Kuvaja Marjut jäsen
Lajunen Liisa jäsen
Lankinen Veikko jäsen
Luukkanen Heikki jäsen
Makkonen Leo jäsen
Marttila Päivi jäsen
Menna Tomi jäsen
Meskanen Soini jäsen
Mykrä Timo jäsen
Mynttinen Rauni jäsen
Nissinen Anne jäsen
Pentikäinen Markku jäsen
Piirainen Anssi jäsen
Porrasmäki Ari jäsen
Poskiparta Sinikka jäsen
Putto Tuula jäsen
Roiha Helena jäsen
Saajanlehto Pasi jäsen
Saaristo Lilla jäsen
Semi Jarmo jäsen
Seppälä Matti jäsen
Siitonen Arto jäsen
Sinisalo Veikko jäsen
Tanninen Heikki jäsen
Tikka Arto jäsen
Toivanen Kari jäsen
Äikää Tarja jäsen
Matikainen Tommi varajäsen
Tikkanen Aleksi varajäsen
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Poissa Ruokolainen Henri jäsen
Urpalainen Anu jäsen
Lintunen Pertti kaupunginjohtaja

Muut osallistujat Heino Kaisa vs. hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Äikäs Topiantti kaupunkikehitysjohtaja
Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja
Kekki Arja tarkastuspäällikkö
Peura-Kuusela Leena hallintopäällikkö
Laine Heikki viestintä- ja markkinointipäällikkö
Karttunen Terhi henkilöstön kehittämispäällikkö
Kujala Arja hyvinvointikoordinaattori

Allekirjoitukset

 Niina Malm Kai Roslakka
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 36 - 44

Pöytäkirjan tarkastus

 Timo Härkönen Lahja Id

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

2.5.2017 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginvaltuusto § 36 24.04.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV § 36 Tämä kaupunginvaltuuston kokouskutsu on laitettu näh tä vil le
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu kau pun gin
internet-sivuilla 19.4.2017:

 "Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla maa nan tai-
na 24.4.2017 klo 17.30. Kokouksessa käsitellään esi tys lis tas sa nro
4 / 2017 mainitut asiat. Esityslista on näh tä vä nä kaupungin
internet-sivuilla 19.4.2017 alkaen.

 Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin asia kas pal-
ve lus sa, kaupungintalolla tiistaina 2.5.2017 klo 9.00 - 11.30.

 Niina Malm                                         Kaisa Heino
 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja    vs. hallintojohtaja"

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 37 24.04.2017

Pöytäkirjantarkastajat

KV § 37

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Lahja Id.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 38 24.04.2017

Ilmoitusasiat

KV § 38 1. Henkilöstökertomus 2016
 Henkilöstökertomus on esityslistan oheismateriaalina

 2. Voimassa olevat delegointipäätökset
 Oheismateriaalina

 3. Keskusvaalilautakunnan 12.4.2017 vahvistama vuoden 2017
kuntavaalien tulos

 Dnro 1582/00.00.00/2016
 Kuntavaalien tulos on oheismateriaalina

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi Karttunen esitteli kokouksessa
Henkilöstökertomuksen 2016. Asiasta käytti puheenvuoroja valtuutetut Heikki Luukkanen,
Anssi Piirainen, Heikki Tanninen ja Veikko Hämäläinen.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 87 13.03.2017
Kaupunginhallitus § 102 27.03.2017
Kaupunginvaltuusto § 39 24.04.2017

Selvitys kuntalaisaloitteista v. 2016

1903/00/02/00/2017

KH § 87 Valmistelija: Marita Toikka

 Kuntalain perusteella kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla
yh tei söl lä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa
kos ke vis sa asioissa. Aloitteen tekijälle on il moi tet ta va aloitteen joh-
dos ta suo ri te tut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vä-
hin tään ker ran vuodessa sen toimivaltaan kuu lu vis sa asioissa tehdyt
aloit teet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

 Aloitteen tekijälle on aina il moi tet ta va toimenpiteistä, joihin aloitteen
joh dos ta ryhdytään tai on ryh dyt ty. Hyvä hallintotapa vaatii, että il-
moi tus tehdään ilman aiheetonta vii vy tys tä, vaikka laissa ei mää rä ai-
kaa säädetäkään. Ilmoituksen te ke mi nen ei edellytä, että aloite on jo
lop puun käsitelty.

Vuonna 2016 tehdyt kuntalaisaloitteet:

1) 8.4.2016 Hanna Saarelan aloite ”Ajonopeudet
Tuulikallionkadulla”
DN 1241/08.00.00/2016
Rakennuttajapäällikkö Heikki Hiltunen on vastannut
aloitteentekijälle ajonopeuden laskemisesta 30 km/h ja
liikennemerkin siirtämisestä parempan kohtaan kadulla. Aloite on
loppuun käsitelty.

 2) 27.4.2016 Imatran Seudun Yrittäjät ry:n aloite
  ”Elinkeinopoliittisen työryhmän perustaminen (ELPO)”

DN 1300/00.04.01/2016
ELPO-työryhmä on perustettu. Jatkossa kaupungin päätöksen
tekoon liittyvässä yritysvaikutusten arvioinnissa hyödynnetään
yhteistyö ELPO-työryhmän kanssa niin, että kaupungin
päätöksenteon valmistelussa pyydetään ELPO-työryhmältä
lausunto yritysvaikutusten arvioinnin näkökulmasta toimielinten
päätöksenteon tueksi.
Aloite on käsitelty kaupunginvaltuustossa 24.10.2016 § 71. Aloite
on loppuun käsitelty.

 3) 3.10.2016 Vanhus- ja vammaisneuvostojen aloite
  ”Kruununpuiston kesäteatterin katsomon esteettömyys”

DN 1589/10.03.01/2016
Kruununpuiston kesäteatterin liikuntaesteisten katsomopaikat
korjataan sellaisiksi, että katsomon ja näyttämön välillä ei ole
näkemäestettä. Korjaus suoritetaan ennen kesäteatterin
näytäntökauden alkua kesällä 2017.
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Kaupunginhallitus § 87 13.03.2017
Kaupunginhallitus § 102 27.03.2017
Kaupunginvaltuusto § 39 24.04.2017

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asian 7.2.2017 § 15. Aloite on
loppuun käsitelty.

 4) 10.10.2016 Vastuuhenkilönä Terhi Mäkirannan  aloite
  ”Kansanäänestys Imatran kouluista”

DN 1595/12.00/2016
Kaupunginvaltuusto on päättänyt ettei aloitteessa tarkoitettua
kansanäänestystä järjestetä.
Aloite on käsitelty kaupunginvaltuustossa 24.10.2016 § 67. Aloite
on loppuun kä si tel ty.

 5) 19.10.2016 Simo Kelosuon aloite
  ”Pätkä pyörätietä ja suojatien poisto”

DN 1622/10.03.01/2016
Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut vastuualue ottaa huomioon
aloitteessa esitetyt asiat laatiessaan kunnostusohjelmia.
Kaupungininsinööri Lassi Nurmi on vastannut aloitteen tekijälle.
Aloite on lop puun käsitelty.

 6) 29.11.2016 Petteri Hyrylän aloite ”Pelastetaan Lähteen talo”
DN 1700/10.03.02/2016
Alueelle ollaan tekemässä asemakaavamuutosta, jossa
tarkastellaan paitsi alueen yleistä kehittämistä myös ko.
kiinteistön suojelumerkinnän poistamista. Kaavallisessa
tarkastelussa selvitetään ko. kiinteistön rakennushistoriallinen
merkitys (konsulttiselvitys):
Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs on vastannut aloitteen
tekijälle. Aloite on loppuun käsitelty.

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to merkitsee tiedoksi keskeneräisten aloitteiden tämänhetkisen
val mis te lu ti lan teen, sekä toteaa edellä esitetyn mukaisesti vuotta
2016 koskevat aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Päätös: Päätettiin jättää asia pöydälle.

___________________

KH § 102 Valmistelija: Marita Toikka

 Vuonna 2016 tehdyt kuntalaisaloitteet:

 1)  8.4.2016 Hanna Saarelan aloite 
  ”Ajonopeudet Tuulikallionkadulla”
  DN 1241/08.00.00/2016
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Kaupunginhallitus § 87 13.03.2017
Kaupunginhallitus § 102 27.03.2017
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  Rakennuttajapäällikkö Heikki Hiltunen on 21.4.2016 vastannut
  aloit teen te ki jäl le ajonopeuden laskemisesta 30 km/h ja lii ken ne
  mer kin siirtämisestä parempaan kohtaan kadulla.

 2) 27.4.2016 Imatran Seudun Yrittäjät ry:n aloite
  ”Elinkeinopoliittisen työryhmän perustaminen (ELPO)”
  DN 1300/00.04.01/2016
  ELPO-työryhmä on perustettu. Jatkossa kaupungin päätöksen
  tekoon liittyvässä yritysvaikutusten arvioinnissa hyödynnetään
  yh teis työ ELPO-työryhmän kanssa niin, että kaupungin pää-
  töksen teon valmistelussa pyydetään ELPO-työryhmältä lausunto
  yri tys vai ku tus ten arvioinnin näkökulmasta toimielinten pää tök-
  sen teon tueksi.

Aloite on käsitelty kaupunginvaltuustossa 24.10.2016 § 71. Aloite
  on loppuun käsitelty.

 3) 3.10.2016 Vanhus- ja vammaisneuvostojen aloite
  ”Kruununpuiston kesäteatterin katsomon esteettömyys”
  DN 1589/10.03.01/2016
  Kruununpuiston kesäteatterin liikuntaesteisten katsomopaikat
  kor ja taan sellaisiksi, että katsomon ja näyttämön välillä ei ole
  näke mä es tet tä. Korjaus suoritetaan ennen kesäteatterin näy tän-
  tö kau den alkua kesällä 2017.

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt asian 7.2.2017 § 15.

 4) 10.10.2016 Vastuuhenkilönä Terhi Mäkirannan  aloite
  ”Kansanäänestys Imatran kouluista”
  DN 1595/12.00/2016
  Kaupunginvaltuusto on päättänyt ettei aloitteessa tarkoitettua
  kan san ää nes tys tä järjestetä.

Aloite on käsitelty kaupunginvaltuustossa 24.10.2016 § 67. Aloite
  on loppuun kä si tel ty.

 5) 19.10.2016 Simo Kelosuon aloite
  ”Pätkä pyörätietä ja suojatien poisto”
  DN 1622/10.03.01/2016

Aloitteessa ehdotetaan, että ratasillan itäpuolella oleva suojatie
pois tet taan ja pyörätietä jatketaan Vuoksentien eteläpuolella lii-
ken ne ym py rän suojatielle.

Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut vastuualue ottaa huomioon
aloit tees sa esitetyt asiat laatiessaan kunnostusohjelmia.
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Kaupunginhallitus § 87 13.03.2017
Kaupunginhallitus § 102 27.03.2017
Kaupunginvaltuusto § 39 24.04.2017

Kaupungininsinööri Lassi Nurmi on 14.12.2016 vastannut aloit-
teen tekijälle: ”Pyöräilyn ja kevyenliikenteen edellytysten ke hit tä-
mi nen on kaupungin tavoitteena. Olemme panostaneet pyö rä tei-
den saneeraukseen mm. uudelleenpintauksen puitteissa. Eh do-
tus sujuvoittaisi liikkumista kevyenliikenteen osalta. Kuitenkin yli-
tys koh das sa näkymät ovat hyvät ja ajoneuvonopeudet alhaiset,
jo ten akuuttia vaaranuhkaa siinä ei ole. Otamme kuitenkin tä-
män kin huomioon laatiessamme kunnostusohjelmia.”

 6)  29.11.2016 Petteri Hyrylän aloite ”Pelastetaan Lähteen talo”
  DN 1700/10.03.02/2016

Alueelle ollaan tekemässä asemakaavamuutosta, jossa tar kas-
tel laan paitsi alueen yleistä kehittämistä myös ko. kiinteistön suo-
je lu mer kin nän poistamista. Kaavallisessa tarkastelussa sel vi te-
tään ko. kiinteistön rakennushistoriallinen merkitys (kon sult ti sel vi-
tys):

Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs on 7.3.2016 vastannut
aloit teen tekijälle.

”Lähteen talo kuuluu Torkkelinkadun asemakaava-alueeseen, jol-
le ollaan tekemässä asemakaavamuutosta, jossa tarkastellaan
pait si alueen yleistä kehittämistä (toritoimintojen, liikenteen, py sä-
köin nin ja muun kehittämisen osalta) myös ko. kiinteistön suo je lu-
mer kin nän poistamista.

Samalla selvitetään ko. kiinteistön rakennushistoriallinen merkitys
(kon sult ti sel vi tys). Kaavamuutostyö on osa Kv:n hyväksymää
kau pun gin kaavoitusohjelmaa (2016-18). Kaupunginhallituksen
an ta man konserniohjauksen mukaisesti kaavamuutosta val mis-
tel laan siten, että suojelumerkintä voitaisiin poistaa Lähteen talon
osal ta ja paikalle olisi mahdollista suunnitella ja toteuttaa uu dis ra-
ken nus.

Kuntalaisaloitteessa mainittuja toimintoja (näyttelyt, kahvila) voi-
tai siin hyvin toteuttaa myös uudisrakennuksessa. Lisäksi uu dis ra-
ken nuk sen toteutukseen voitaisiin soveltaa kutsumenettelynä
ark ki teh tuu ri kil pai lua (esim. nuoret, kenties imatralaislähtöiset
ark ki teh dit) sekä toteutustapaa, jossa voitaisiin hyödyntää ny kyi-
sen kiinteistön rakennusmateriaaleja, detaljeja ja muita muis tu-
mia, jotka liittyvät nykyiseen rakennukseen. Kyseinen kiinteistö
on erittäin keskeisellä paikalla Imatrankosken keskustasta. Tä-
män takia kiinteistön jatkokehittämiseen kiinnitetään erityistä huo-
mio ta."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to merkitsee tiedoksi keskeneräisten aloitteiden tämänhetkisen
valmistelutilanteen, sekä toteaa edellä esitetyn mukaisesti vuotta
2016 koskevat aloitteet loppuun käsitellyiksi.
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Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 39

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi keskeneräisten
aloitteiden tämänhetkisen valmistelutilanteen, sekä toteaa edellä
esitetyn mukaisesti vuotta 2016 koskevat aloitteet loppuun
käsitellyiksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 26 21.03.2017

Kaupunginhallitus § 109 03.04.2017
Kaupunginvaltuusto § 40 24.04.2017

Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto
vuodelta 2016

1955/11/01/2017

YMPLA § 26 Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

 Imatran CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty Imatran kas vi huo-
ne pääs töt vuosilta 2006, 2008-2015 sekä ennakkotieto vuodelta
2016.  Raportin on laatinut Benviroc Oy CO2-RAPORTTI, jo ka
ylläpitää myös kunnille viikoittaista kasvihuonekaasupäästöjen seu-
ran taa internetissä. Etelä-Karjalasta ovat Imatran lisäksi seu ran nas-
sa mukana Lappeenranta ja Parikkala.

 CO2-raportissa kunnan kasvihuonekaasupäästöt on laskettu ku lu tus-
pe rus tei ses ti.

 Laskennassa on mukana kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maa läm-
pö, kuluttajien sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.
Maan käy tön päästöt ja nielut on laskettu vuodelta 2011.

 Imatran kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015 ilman teollisuutta
olivat 123,7 kt CO2-ekv. Näistä päästöistä 11,5  kt CO2-ekv aiheutui
kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 9,0  kt CO2-ekv
sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta
ja päästöistä on pieni. Päästöistä 29,3  kt CO2-ekv aiheutui vuonna
2015 kaukolämmityksestä , 27,0   kt CO2-ekv erillislämmityksestä,
35,9  kt CO2-ekv tieliikenteestä, 2,4  kt CO2-ekv maataloudesta ja

 8,4 kt CO2-ekv jätehuollosta. 

 Imatran päästöt asukasta kohti vuonna 2015 olivat 4,4 t CO2-ekv
ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportin mukana olleissa
kunnissa vaihtelivat välillä 3,0-13,2  t CO2-ekv.

 Imatran päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna 2015
0,4 t CO2-ekv/asukas. Se on noin 10 % pienempi kuin CO2-raportin
kun nis sa keskimäärin. Asukasta kohti laskettu sähkön kulutus on
yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon
loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja
kuin asukkaita, sekä kunnissa joissa tarjotaan palveluja myös
naapurikuntiin.
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 26 21.03.2017

Kaupunginhallitus § 109 03.04.2017
Kaupunginvaltuusto § 40 24.04.2017

 Imatran asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna
2015 olivat 0,3  t CO2-ekv eli samaa suuruusluokkaa kuin
CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

 Imatran kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna
2015 1,1  t CO2-ekv ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 1 t
CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä vuonna 2015 olivat noin 40%
suuremmat ja erillislämmityksessä noin 10 % suuremmat kuin
CO2-raportin kunnissa keskimäärin.

 Vuonna 2016 kaupungin biolämpölaitoksen käyttöönoton myötä
kaukolämmön CO2-päästöt putosivat noin viidenteen osaan
verrattuna vuoteen 2015.

 Imatran päästöt tieliikenteestä vuonna 2015 olivat 1,3 t
CO2-ekv/asu kas, eli noin 40% pienemmät kuin CO2-raportin kun nis-
sa keskimäärin. Tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä
läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

 Raportin mukaan Imatran kasvihuonepäästöt ilman teollisuutta
laskivat 11 % vuodesta 2014 vuoteen 2015. keskimäärin päästöt
laskivat CO2-raportin kunnissa 8 %.

 Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto
vuo del ta 2016 -raportti on luettavissa Imatran seudun ym pä ris tö toi-
men internetsivuilla. Lisäksi sivuilta löytyy linkki CO2-raportti sivuille,
jos ta löytyy ajantasaista kasvihuonekaasupäästötietoa myös Imat ral-
ta.

Liite: Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto
vuo del ta 2016

Ympäristöjohtajan ehdotus:

 Imatran seudun ympäristölautakunta merkitsee raportin Imatran kas-
vi huo ne kaa su pääs töt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto vuodelta
2016 tiedokseen ja saattaa sen Imatran kaupunginhallituksen ja
edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran seudun
ympäristölautakunta

§ 26 21.03.2017

Kaupunginhallitus § 109 03.04.2017
Kaupunginvaltuusto § 40 24.04.2017

KH § 109 Valmistelija: Marita Toikka

Oheismateriaali: Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto
vuo del ta 2016

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee raportin Imatran kas vi huo ne kaa su pääs-
töt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto vuodelta 2016 tiedokseen ja
saat taa sen edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 40

Oheismateriaali: Imatran kasvihuonekaasupäästöt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto
vuo del ta 2016

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä raportin Imatran kas vi huo ne-
kaa su pääs töt 2006, 2008-2015 ja ennakkotieto vuodelta 2016
tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 118 10.04.2017
Kaupunginvaltuusto § 41 24.04.2017

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2016 ja suunnitelma vuodelle 2017

1950/00/01/02/2017

KH § 118 Valmistelija: Kaisa Heino

Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala selvitys:

 "Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten hy-
vin voin tia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen pal ve-
lut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Myös terveydenhuoltolaki (1326/2010/12§) velvoittaa kuntia seu raa-
maan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia väestöryhmittäin sekä
kun nan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kun ta-
lais ten hyvinvointitarpeisiin.

 Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja
po liit ti sen päätöksenteon tuki, jota kunnan strategiatyö linjaa ja joka
toi mii talouden ja toiminnan yhtenä perustana. Hyvinvointikertomus
on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima stra te-
gi nen asiakirja. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan ase tet ta-
va paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hy-
vin voin nin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toi men-
pi teet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
ter veys osoit ti mia.

 Valtuustolle on terveydenhuoltolain mukaan kerran val tuus to kau des-
sa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus, joka kytketään kun-
nan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Tämän lisäksi kuntalaisten
hy vin voin nis ta ja sen eteen toteutuneista toimenpiteistä on lain mu-
kaan raportoitava valtuustolle vuosittain. 

 Imatran valtuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen vuosille
2014 – 2016 § 53 20.10.2014. Laajan hyvinvointikertomuksen pää-
pai no aluei na on asiakaslähtöisyys, osallisuus ja aktiivisuus, tu lok sel-
li suus ja vaikuttavuus, ennakoiva ja oikea-aikainen työ sekä tur val li-
nen ja terveellinen ympäristö. Myös hyvinvointi- ja terveyserojen ka-
ven ta mi nen, syrjäytymisen ehkäisy ja yhteistyö kolmannen sektorin
kans sa nousevat laajaan hyvinvointikertomuksen keskiöön.

 Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti tukee val tuus to kau sit-
tai sen kertomuksen suunnittelun tavoitteita. Siinä tarkastellaan ja ar-
vioi daan laajassa hyvinvointikertomuksessa esiin nostettujen ta voit-
tei den ja toimenpiteiden toteutumista. Vuosittainen raportti on yh-
teen ve to vuoden aikana tapahtuneista muutoksista.
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 Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen päivityksestä on vastannut
Kau pun gin hal li tuk sen nimeämä terveyden ja hyvinvoinnin edis tä mi-
sen työryhmä ”Terveyden Vuoksi”. Työryhmän varsinaiset jäsenet
ovat: Ellonen Hanna-Kaisa puheenjohtaja, Rovio Minna, Leinonen
Min na, Kujala Arja sihteeri, Sarlomo Sirkku, Äikäs Topiantti ja Val ta-
so la Harri.

 Vuoden 2016 painopistealueet olivat kaupungin strategian (12/2015)
mu kai ses ti kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen tukemalla oma toi-
mi suut ta ja panostamalla ennalta ehkäiseviin palveluihin, kun ta lais-
ten osallistuminen ja yhteistyö Eksoten kanssa. Vuoden 2017 hy vin-
voin ti ker to muk sen suunnitelmassa tavoitteet pysyvät samoina.

 Vuoden 2016 raportissa ja 2017 suunnitelmassa on hyödynnetty
Ete lä-Kar ja lan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toi men pi de oh-
jel man 2016-2010 tavoitteita."

Hyvinvointilautakunta on 28.3.2017 § 35 ja kau pun ki ke hit tä mis-
lau ta kun ta 28.3.2017 § 22 käsitellyt asiaa ja molemmat lau ta-
kun nat ovat päättäneet esittää kaupunginhallitukselle, että kau-
pun gin hal li tus hyväksyy Imatran Hyvinvointikertomuksen vuo-
sit tai sen raportin vuodelta 2016 ja suunnitelman vuodelle 2017
edel leen lähetettäväksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Oheismateriaali: Imatran Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuodelta 2016
ja suunnitelma vuodelle 2017 on esityslistan oheismateriaalina ja se
lii te tään valtuuston esityslistan liitteeksi.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to  hyväksyy oheismateriaalina olevan Imatran Hy vin voin ti ker to-
muk sen vuosittaisen raportin vuodelta 2016 ja suunnitelman vuo del-
le 2017.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 41

Liite: Imatran Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuodelta 2016
ja suunnitelma vuodelle 2017

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan Imatran Hy-
vin voin ti ker to muk sen vuosittaisen raportin vuodelta 2016 ja suun ni-
tel man vuo del le 2017.

Merkittiin, että hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala selvitti hyvinvointikertomuksen sisältöä
ko kouk ses sa.
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Merkittiin, että puheenvuoroja asiassa käyttivät valtuutetut Tarja Äikäs, Anssi Piirainen, Timo
Här kö nen, Arto Siitonen, Sinikka Poskiparta, Veikko Hämäläinen, Anna Helminen, Päivi
Mart ti la, Heikki Luukkanen, Saarimäki Erkki, Anne Nissinen, Helena Roiha, Lilla Saaristo, Airi
Aal to ja Heikki Tanninen.

Valtuutettu Timo Härkönen esitti, että päätökseen liitetään seuraava toivomusponsi:
 "On järjestettävä koulukiusaamista käsittelevä työseminaari. Se mi-

naa ris sa olisi käsiteltävä koulukiusaamiseen liittyviä toimintatapojen
sel keyt tä mis tä, informatiivisen tiedon esille tuomista kaikille osa puo-
lil le, napakampien ja nopampien toimintamallien etsimistä ja niiden
käyt töön ot ta mis ta koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi Imat ral-
la.

 Seminaariin olisi kutsuttava ainakin: Hyvinvointilautakunta, kau pun-
gin hal li tus, kaupungin virkamiehistöä, koulujen opettajistoa ala- ja
ylä kou luis ta, koulujen rehtorit jokaiselta koululta mukaan myös lu-
kien lukio ja ammattikoulu, lastensuojelun henkilöstöä, poliisin hen ki-
lös töä sekä henkilöitä nuorisovaltuustosta (lista ei ole tyhjentävä).

 Seminaari olisi koetettava saada kasaan mahdollisuuksien mukaan
jo tämän kuluvan valtuustokauden aikana. Näin ollen mahdolliset
esiin tulevat napakammat toimintamallit saataisiin käyttöön jo ensi
syk syk si.

 Imatra voisi toiminnoillaan olla edelläkävijä kiusaamisen en nal ta eh-
käi se mi ses sä jopa valtakunnallisesti."

Valtuutettu Erkki Saarimäki kannatti Timo Härkösen toivomuspontta. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginvaltuustolta, hyväksyykö se yksimielisesti
val tuu tet tu Timo Härkösen esittämän toivomusponnen.

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto yksimielisesti hyväksyi
val tuu tet tu Timo Härkösen esittämän toivomusponnen.

 ___________________
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Pakka-toimintamalli osana ehkäisevää päihdetyötä Imatralla 2017

1951/06/01/2017

KH § 122 Valmistelija: Kaisa Heino

Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan selvitys:

 "Taustaa Pakka-toimintamallista

 Pakka-toimintamallilla tarkoitetaan paikallista alkoholi-, tupakka- ja
ra ha pe li hait to jen ehkäisyä. Kuntien lakisääteisenä tehtävänä on vas-
ta ta ehkäisevästä päihdetyöstä. Tavoitteena on vähentää päihteiden
ky syn tää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää ter-
veyt tä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Kohteena ehkäisevässä päih de-
työs sä on koko väestö.

 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 määrittelee
pe rus teh tä vät, joita kunta toteuttaa haluamallaan tavalla. Eh käi se-
vän päihdetyön lähtökohtana ovat kunnan asukkaiden päih de ti lan-
ne, olemassa oleva tieteellinen näyttö ja hyvät käytännöt. Kukin kun-
ta määrittelee ehkäisevän päihdetyön tavoitteet, toimenpiteet ja re-
surs sit osana kuntastrategiaa ja hyvinvointikertomusta.

 Pakka-toimintamalli perustuu ehkäisevän päihdetyön lakiin. Toi min-
ta mal li on tutkittu, tehokas, yhteisöllinen keino alkoholihaittojen eh-
käi syyn. Perinteisen päihdekasvatuksen ja  tiedottamisen lisäksi toi-
min taan otetaan mukaan vähittäiskaupat, Alko ja ravintolat. Alueelle
luo daan tarjonta- ja kysyntäryhmät toimintaa jalkauttamaan ja seu-
raa maan. Ehkäisevä päihdetyö kohdentuu yksittäisen ihmisen lisäksi
myös elinympäristöön ja yhteisöön.

 Pakan tavoitteet ovat seuraavat:
 nuorten ja aikuisten tupakointi, alkoholinkäyttö ja on gel ma pe-

laa mi nen vähenevät
 tupakoinnin, alkoholinkäytön ja pelaamisen aloitusikä nousee
 humalajuominen haittoineen vähenee
 tupakoinnin, alkoholinkäytön ja pelaamisen haittoja ehkäistään

suun ni tel mal li ses ti yhteistyössä koko alueella

 Pakka-toimintamallissa viranomaiset tehostavat valvontaa ja yh teis-
työ tä, elinkeinoelämä toimii vastuullisesti ja kehittää omavalvontaa,
nuo ret osallistuvat toimintaan ja vaikuttavat paikalliseen päih de kult-
tuu riin ja Eksote, kuntatoimijat sekä järjestöt toimivat yhdessä päih-
de hait to jen ehkäisyn kentällä. Kokonaisuudessaan sosiaalinen kont-
rol li tehostuu.
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Pakan jalkauttamissuunnitelma Etelä-Karjalassa

 Koordinaatiovastuu jalkauttamisesta on Eksoten ehkäisevällä päih-
de työl lä. Jalkauttaminen aloitettiin vuoden 2016 aikana. Vuonna
2016 aloittivat Lappeenranta ja Taipalsaari. Jatkossa jalkautetaan
mal lia kunta kerrallaan, Imatran tavoitteena on käynnistää Pak ka-toi-
min ta mal lin käyttöönotto vuoden 2017-2018 aikana. Vuonna 2021
Pak ka on aktiivisesti käytössä koko maakunnan alueella.

 Maakuntaan perustetaan yksi tarjontatyöryhmä. Näin taataan pa-
rem pi osallistuvuus eri viranomaistahoista (poliisi, alkoholitarkastaja,
pe las tus lai tos, Alko jne.). Maakunnallisen tarjontatyöryhmän en sim-
mäi nen kokoontuminen oli 16.2.2017. Tarjontatyöryhmä suun nit te-
lee ja toteuttaa yhdessä elinkeinon ja viranomaisten kanssa toi men-
pi tei tä, joiden tavoitteena on alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä oh-
jaa van lainsäädännön toteutuminen ja haittojen minimointi maa kun-
nas sa. Kehittämistoimia toteutetaan ravintoloissa, kaupoissa, huol-
ta moil la ja kioskeissa, Alkoissa ja lähiyhteisön elinympäristössä.
Työ hön kuuluu niin yhteisten valvontainterventioiden, koulutusten,
neu vot te lui den, palkitsemisten kuin tiedottamisenkin suunnittelua.

 Kysyntätyöryhmät perustetaan jokaiseen kuntaan. Imatralla ky syn tä-
työ ryh mä on tarkoitus kutsua koolle keväällä 2017. Alustavasti työ-
ryh mään on suunniteltu Imatran hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi-
sen työryhmän, Terveyden Vuoksi, lisäksi osallistujia Eksotelta, ym-
pä ris tö ter vey den huol los ta, nuorisopalveluista, vanhusneuvostosta ja
nuo ri so val tuus tos ta, Ketju-työryhmästä ja ainakin yhdestä lii kun ta-
seu ras ta. Kysyntätyöryhmää täydennetään tarpeen niin vaatiessa.
Kun nis sa toimii lisäksi tarjontatyörukkanen pohtimassa ja suun nit te-
le mas sa käytännön toimia. Imatralla tähän kutsutaan mukaan pai-
kal li sia edustajia vähittäiskaupasta ja anniskelupaikoista.

 Eksoten ehkäisevän päihdetyön henkilöstö kokoaa PAKKA-tietoa
maa kun nal li ses ti ja on mukana jokaisessa kysyntätyöryhmässä. Ek-
so te kokoaa tietoa kysyntätyöryhmien suunnitelmista ja toimista
maa kun nal li sel le tarjontatyöryhmälle.

 PAKKA-toimintamalli on esitelty nuorisovaltuustossa 15.3.2017."

Hyvinvointilautakunta on 28.3.2017 § 36 ja kaupunkikehitys-
lautakunta 28.3.2017 § 22 käsitellyt asiaa ja molemmat
lautakunnat ovat päättäneet esittää kaupungihallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy Pakka-toimintamallin käyttöönoton
osana ehkäisevää päihdetyötä edelleen lähetettäväksi
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Oheismateriaali: PAKKA-esittelydiat
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy Pakka-toimintamallin käyttöönoton osana eh käi-
se vää päihdetyötä

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 42

Oheismateriaali: PAKKA-esittelydiat

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Pakka-toimintamallin
käyttöönoton osana ehkäisevää päihdetyötä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala esitteli asiaa kokouksessa.
Puheenvuoron tässä asiassa käytti valtuutettu Timo Härkönen.

 ___________________
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Imatran Seudun Sähkö Oy:n (ISS Oy) osakkeista luopuminen ja
yhteistyösopimus kaupungin ja ISS Oy:n välillä

1982/02/05/05/2017

KH § 128 Valmistelija: Kaisa Heino

 Imatran kaupunginhallitus on 3.10.2016 § 220 käsitellyt Imatran
Seu dun Sähkö Oy:n (ISS Oy) omistuksesta luopumista koskevaa
val tuus to aloi tet ta. Yhtiön osakkeiden omistuksesta luopumista on
val mis tel tu osaltaan myös konsernirakennetta koskeneessa ke hit tä-
mis ko ri val mis te lus sa alkuvuoden 2016 aikana. Tätä valmistelua
kos ke vat loppuraportit on käsitelty kaupunginhallituksessa 6.6.2016
§ 151.

  Konsernirakennetta koskeneen kehittämiskorin lop pu ra port ti lin jauk-
sen perusteella käynnistettiin yhteistyössä Imatran Seudun Sähkö
Oy:n ja asiantuntijakonsultin kanssa selvitykset osakkeiden arvosta,
se kä niiden mahdollisesta realisoinnista. Selvitykset osakkeiden ar-
vos ta ja niiden myyntiin vaikuttavista seikoista on tehty kesän 2016
ai ka na yhteistyössä Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja julkisen sektorin
ra hoi tus jär jes te lyi hin erikoistuneen, Kuntarahoitus -konserniin kuu lu-
van Inspira Oy:n kanssa.

Kaupungin omistama osuus yhtiön osakkeiden kokonais mää räs tä
on n. 11,9 %. Kaupungin omistuksessa olevan osake-erän myy tä-
vyy teen ja houkuttelevuuteen vaikuttavat myös muun muassa Imat-
ran Seudun Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ää ni val ta leik ku ri- ja
S-osak kei den luovutusrajoitukset.

Edellä kuvattu yhtiöjärjestysehto on osaltaan vaikuttanut myyn ti pro-
ses sin toteutusvaihtoehtoihin. Myyntiprosessin menestyksekkäässä
lä pi vien nis sä on tarvittu ulkopuolista asiantuntijapalvelua. Kau pun-
gin hal li tus on päätöksellään 3.10.2016 § 220 päättänyt valtuuttaa
kau pun gin joh ta jan kon ser ni joh ta ja na neuvottelemaan ja tekemään
jat ko toi mek sian non asian tun ti ja neu von ta pal ve luis ta Imatran Seudun
Säh kö Oy:n osakkeiden myyn nin valmistelussa ja toteutuksessa ta-
voit tee na, että kaupungin omis tuk ses ta Imatran Seudun Sähkö
Oy:ssä luovutaan ko ko nai suu des saan.Edellä tarkoitettu jat ko toi mek-
sian to osakkeiden myynnistä on annettu edelleen Inspira Oy:lle.

  Osakkeiden myyntivaihtoehtojen kartoituksen edetessä on päädytty
sy ven tä mään neuvotteluja siitä, että kaupungin omistamat osakkeet
myy täi siin Imatran Seudun Sähkö Oy:lle. ISS Oy:n näkökulmasta ky-
sees sä on omien osakkeiden suunnattu hankinta. Kaupungin omis-
ta ja stra te gis ten linjausten mukaisesti kaupunki tavoittelee osak keis-
ta luopumisellaan vapautuvan pääoman tehokkaampaa käyttöä.
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Osakekauppaa koskevissa neuvotteluissa osapuolet ovat päätyneet
yh teis ym mär ryk seen kokonaisratkaisusta, jossa myös osapuolten
yh tei ses ti omistaman toimintansa lopettaneen Imatran Energia Oy:n
osak kei den omistus siirtyisi 100 %:sti kaupungin omistukseen. Imat-
ran Energia Oy:n omistuksessa on tällä hetkellä ainoastaan ra ha va-
ro ja ja voimalaitoskiinteistö rakennuksineen. Kaupunkikonsernin toi-
min nas sa voimalaitoskiinteistöä voidaan hyödyntää, mutta ISS
Oy:llä ei ole kiinteistölle käyttöä.

Neuvottelujen lopputuloksena osapuolet ovat päätyneet esittämään
omil le päätöksentekoelimilleen ratkaisua, jossa ISS Oy suorittaisi
osa ke kau pas sa kaupungin omistamien ISS Oy:n osakkeiden arvoksi
mää ri tel lyn 3,6 miljoonan euron kauppahinnan. Tästä
kauppahinnasta ISS Oy maksaa noin kolmasosan (1/3) Imatran
Energia Oy:n osak kei den muodossa ja noin kaksi kolmasosaa (2/3)
rahasuorituksena. ISS Oy:n osakeomistuksen (75 %) tarkka arvo
osana kauppahintaa mää ri tel lään oheismateriaalina olevissa
sopimuksissa tarkemmin ku va tul la tavalla em. omaisuuden käypään
arvoon perustuen.

Kauppahinta maksetaan kahdessa erässä. Imatran Energia Oy:n
osakkeiden siirto ja ra ha suo ri tuk ses ta 1,0 miljoonaa euroa
suoritetaan kauppakirjan ja yhteistyösopimuksen allekirjoituksen
yhteydessä. Lop pu kaup pa hin ta maksetaan 31.12.2018 mennessä.
Maksamatta olevalle osuu del le kauppahintaa maksetaan 1 %:n
korkoa 1.1.2018 lukien.

Osakekauppaa koskevissa sopimusneuvotteluissa osapuolet ovat
so pi neet, että osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä
osa puo let allekirjoittavat samalla vanhan, 28.10.1987, allekirjoitetun
yh teis työ so pi muk sen kumoavan ja korvaavan uuden yh teis työ so pi-
muk sen. Uuden yhteistyösopimuksen allekirjoituksin osapuolet vah-
vis ta vat samalla, että kaikki aiempaan sopimukseen perustuvat vel-
voit teet ja vastuut ovat uuden sopimuksen voimaan tulon myötä
puo lin ja toisin päättyneet, eikä osapuolilla ole sopimuksen al le kir-
joit ta mi sen jälkeen mitään sellaisia vaatimuksia toisiaan kohtaan, joi-
den peruste on syntynyt ennen uuden yhteistyösopimuksen ja osa-
ke kaup pa kir jan allekirjoittamista.

Osapuolten välille solmittavassa uudessa yhteistyösopimuksessa
mää ri tel tä vien yhteistyömuotojen tavoitteena on mahdollistaa uusien
tek no lo gioi den joustava hyödyntäminen toimialueella, sekä ole mas-
sa olevan infrastruktuurin kustannustehokas kehittäminen mo lem-
pien sopimusosapuolten kulloisiakin tavoitteita tukevalla tavalla.
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Oheismateriaali: Esisopimus 
  Luonnos kauppakirjaksi
  Luonnos yhteistyösopimukseksi

  Oheismateriaali liitetään kaupunginvaltuuston esityslistan liitteeksi.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalista ilmenevän
esi so pi muk sen kaupungin omistuksessa olevien Imatran Seudun
Säh kö Oy:n osakekaupasta siihen liittyvine sopimusehtoineen. Kau-
pun gin hal li tus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan esi so pi-
muk sen välittömästi tämän päätöksenteon jälkeen kaupungin lukuun
se kä tekemään ja hyväksymään sopimusluonnokseen tarvittaessa
vä häi siä teknisluonteisia tarkennuksia.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että val tuus-
to hyväksyy edellä kuvatun ja oheisen liitemateriaalin mukaiset:

  - kauppakirjan kaupungin omistamien Imatran Seudun Sähkö Oy:n
osak kei den myynnistä Imatran Seudun Sähkö Oy:lle kauppahintaan
3,6 miljoonaa euroa siten, että kauppahinta suoritetaan osin Imatran
Ener gia Oy:n osakkeilla, ja loppuosa kauppahinnasta suoritetaan ra-
ha na siten kuin oheismateriaalina olevassa kaup pa kir ja luon nok ses-
sa kauppahinnan määräytyminen ja sen maksuaikataulu tarkemmin
mää ri tel lään; sekä

  - yhteistyösopimuksen kaupungin ja Imatran Seudun Sähkö Oy:n
vä lil lä.

Kauppaa koskeva päätös on siten ehdollinen, että kaupan to teu tu-
mi sen ja kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että kau-
pun gin val tuus ton päätös asiassa on saavuttanut lainvoiman, ja että
osa puo let allekirjoittavat kaupanteon yhteydessä kauppakirjan li säk-
si myös oheismateriaalista ilmenevän luonnoksen mukaisen yh teis-
työ so pi muk sen.

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa samalla kaupunginjohtajan tai tämän
mää rää män allekirjoittamaan edellä viitatut sopimukset kaupungin
lukuun, sekä tekemään ja hyväksymään vähäisiä ja teknisluonteisia
tarkennuksia sopimuksiin ennen niiden allekirjoittamista.

  Tämän pykälän osalta kaupunginhallitus päättää tarkastaa
pöytäkirjan kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

  __________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 124

Kaupunginhallitus § 128 10.04.2017
Kaupunginvaltuusto § 43 24.04.2017

KV § 43

Liitteet: Kauppakirja
 Yhteistyösopimus

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä kuvatun ja oheisen
liitemateriaalin mukaiset:

 - kauppakirjan kaupungin omistamien Imatran Seudun Sähkö Oy:n
osakkeiden myynnistä Imatran Seudun Sähkö Oy:lle kauppahintaan
3,6 miljoonaa euroa siten, että kauppahinta suoritetaan osin Imatran
Energia Oy:n osakkeilla, ja loppuosa kauppahinnasta suoritetaan
rahana siten kuin liitteenä olevassa kauppakirjassa kauppahinnan
määräytyminen ja sen maksuaikataulu tarkemmin määritellään, sekä

 - yhteistyösopimuksen kaupungin ja Imatran Seudun Sähkö Oy:n
välillä.

 Kauppaa koskeva päätös on siten ehdollinen, että kaupan
toteutumisen ja kauppakirjan allekirjoittamisen edellytyksenä on, että
kaupunginvaltuuston päätös asiassa on saavuttanut lainvoiman, ja
että osapuolet allekirjoittavat kaupanteon yhteydessä kauppakirjan
lisäksi myös liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen.

 Kaupunginvaltuusto päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan tai tämän
määräämän allekirjoittamaan edellä viitatut sopimukset kaupungin
lukuun, sekä tekemään ja hyväksymään vähäisiä ja teknisluonteisia
tarkennuksia sopimuksiin ennen niiden allekirjoittamista.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 ___________________
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Kaupunginjohtajan valinta

1641/01/01/00/2016

KH § 120 Valmistelija: Anna Helminen

 Kaupunginhallitus on 31.10.2016 § 263 päättänyt kau pun gin hal li tuk-
sen puheenjohtajan esittelystä kaupunginjohtajan viran auki ju lis ta-
mi ses ta. Kaupunginhallitus on julistaessaan viran haettavaksi päät-
tä nyt, että kaupunginjohtajan valintaprosessin valmistelusta vastaa
kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajisto ja haastatteluryhmän muo-
dos ta vat yhdessä kaupunginhallituksen ja -valtuuston pu heen joh ta-
jis to. Kaupunginhallitus on 16.1.2016 kokouksessaan täydentänyt
haas tat te lu ryh män kokoonpanon seuraavaksi: kaupunginhallituksen
pu heen joh ta ja Anna Helminen, kaupunginvaltuuston 1. va ra pu heen-
joh ta ja Ismo Pöllänen, kaupungin valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Erk ki Saarimäki, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki
Tan ni nen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Kari Toivanen
se kä sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki
Luuk ka nen.

 Hallintosäännön 64 §:n mukaan kaupunginjohtajan valinnasta päät-
tää valtuusto. Hallintosäännön 66 §:n mukaan kaupunginjohtajan
palk kauk ses ta palvelussuhteen alussa päättää kaupunginhallitus.

 Hallintosäännön 32 §:n mukaan toimielin voi päättää, että asia kä si-
tel lään toimielimessä puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman vi-
ran hal ti jan esittelyä. Kaupunginjohtajan valintapäätöstä koskeva esi-
tys kaupunginhallitukselta kaupunginvaltuustolle tehdään kuvatuissa
olo suh teis sa kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

 Imatran kaupunginjohtajan virka vapautuu 1.9.2017 alkaen. Kau pun-
gin joh ta jan virka on ollut haettavana 4.11.2016-2.12.2016, jonka jäl-
keen hakuaikaa päätettiin jatkaa ajalle 14.12.2016-27.1.2017. Mää-
rä ai kaan mennessä virkaa haki 17 hakijaa; Jari Aaltonen, Risto Ala-
heik ka, Jalo Aminoff, Merja Enlund, Rami Hasu, Timo Helander, Ma-
tias Hilden, Vesa Huuskonen, Jani Inkilä, Jukka-Pekka Kiuru, Timo
Ki vi aho, Alina Kujansivu, Päivi Merjonen, Jorma Pietiläinen, Simo
Pok ki, Antti Vuolanne ja Hannu Wuorela. Hakijoista 15 täytti viran
kel poi suus vaa ti muk set. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.
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 Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on hal lin to sään-
nön 59 §:n mukaisesti virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
tai muu siihen rinnastettava tutkinto, lisäksi vaaditaan tehtävien hoi-
don edellyttämää kielitaitoa. Hakuilmoituksessa todettiin, että et si-
mäm me kaupunginjohtaja on näkemyksellinen vaikuttaja, joka hah-
mot taa kokonaisuudet, päämäärätietoinen ja organisointitaitoinen to-
teut ta ja sekä innostava johtaja. Eduksi luetaan soveltuva joh ta ja ko-
ke mus, olemassa olevat kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä
elin kei no elä män tuntemus.

 Haastatteluryhmä valitsi 10.2.2017 järjestettyyn haastatteluun 5 hen-
ki löä. Haastatteluun kutsuttiin diplomi-insinööri Rami Hasu, yleis esi-
kun ta up see ri Vesa Huuskonen, hallintotieteiden maisteri Matias Hil-
den, yhteiskuntatieteiden maisteri Alina Kujansivu ja valtiotieteiden
mais te ri Antti Vuolanne. Haastattelujen jälkeen henkilöarviointiin lä-
he tet tiin kolme henkilöä: Rami Hasu, Vesa Huuskonen ja Antti Vuo-
lan ne. Henkilöarvioinnit toteutti Personnel Oy. Valtuustoryhmillä oli
mah dol li suus haastatella ehdokkaita 21.3.2017.

 Haastattelujen, henkilöarvioinnin sekä valtuustoryhmien pu heen joh-
ta jien kesken käytyjen keskustelujen perusteella kaupunginjohtajan
va lin taa valmistellut työryhmä esittää, että kaupunginjohtajan vir-
kaan valitaan joko diplomi-insinööri Rami Hasu tai valtiotieteiden
mais te ri Antti Vuolanne. Heidän katsotaan kokonaisarvioinnin pe rus-
teel la täyttävän parhaiten kaupunginjohtajan viran kel poi suus vaa ti-
muk set ja hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet.

 Hakuilmoituksessa on mainittu, että virassa noudatetaan kuuden
kuu kau den koeaikaa ja että virkaan valitun kanssa tehdään joh ta ja-
so pi mus. Uuden kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan
on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edel-
ly tyk sis tä. Koeajan määräämisestä ja sen pituudesta päättää hal lin-
to sään nön 64 §:n nojalla se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

 Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (KVhL, 304/2003) 2 luvun
7 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että sii-
hen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta
päät tä väl le viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä
kos ke vat tiedot. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia ole käy tet-
tä vis sä virkasuhteeseen otettaessa, ottaminen on suoritettava eh-
dol li se na.

Oheismateriaali:  Hakijakoonti

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ehdotus:

 Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan valintapäätöstä
kos ke va esitys kaupunginhallitukselta kaupunginvaltuustolle teh-
dään kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 127

Kaupunginhallitus § 120 10.04.2017
Kaupunginvaltuusto § 44 24.04.2017

 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto suo-
rit taa kaupunginjohtajan vaalin.

 Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 Valinta on ehdollinen ja edellyttää terveydentilaa koskevaa KVhL 2:7
§:ssä tarkoitettua selvitystä. Valtuusto valtuuttaa kau pun gin hal li tuk-
sen vahvistamaan ehdollisesti suoritetun virkavaalin ter vey den ti la-
sel vi tyk seen liittyvän edellytyksen täytyttyä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV § 44

Oheismateriaali: Hakijakoonti

KH:n ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto suo-
rit taa kaupunginjohtajan vaalin.

 Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 Valinta on ehdollinen ja edellyttää terveydentilaa koskevaa KVhL 2:7
§:ssä tarkoitettua selvitystä. Valtuusto valtuuttaa kau pun gin hal li tuk-
sen vahvistamaan ehdollisesti suoritetun virkavaalin ter vey den ti la-
sel vi tyk seen liittyvän edellytyksen täytyttyä.

Merkittiin, että alustuspuheenvuoron tässä asiassa käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja
An na Helminen.

Ryhmäpuheenvuorot pidettiin seuraavasti: SDP/Heikki Luukkanen, KOK/Ismo Pöllänen,
PS/Erk ki Saarimäki, KESK/Veikko Lankinen, VIHR/Päivi Marttila, VAS/Anssi Piirainen,
KD/Tiia Holappa.

Yleiskeskustelussa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Anne Nissinen, Veikko Hämäläinen,
Heik ki Tanninen Anssi Piirainen, Leo Makkonen, Päivi Marttila, Tomi Menna, Kari Toivanen
ja Heikki Luukkanen.

Keskustelun aikana valtuutettu Erkki Saarimäki esitti, että suoritetaan vaali suljetuin lipuin.

Pyydettyjen puheenvuorojen päätyttyä puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat valtuutetut Timo
Här kö nen ja Lahja Id  ja että kaupunginjohtajan vaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin
li puin siten, että äänestyslippuun tulee merkitä etu- ja sukunimi.  Äänestystapa hyväksyttiin
yk si mie li ses ti.
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Ääntenlaskijat suorittivat ennen vaalin aloittamista vaaliuurnan tarkistuksen.

Kokouksessa pidettiin tauko ääntenlaskun ajan klo 19.50- 20.00.

Vaalin tulosta laskettaessa todettiin äänestyslippuja jätetyn 43 kpl ja ääniä annetun seu raa-
vas ti:
Rami Hasu 22 ääntä
Matias Hilden 17 ääntä
Vesa Huuskonen 3 ääntä
Antti Vuolanne 1 ääni

Puheenjohtaja totesi vaalin tuloksen ja sen, että kaupunginjohtajan virkaan on tullut valituksi
Rami Hasu

Päätös: Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginjohtajan virkaan Rami Hasun.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 Valinta on ehdollinen ja edellyttää terveydentilaa koskevaa KVhL 2:7
§:ssä tarkoitettua selvitystä. Valtuusto valtuuttaa kau pun gin hal li tuk-
sen vahvistamaan ehdollisesti suoritetun virkavaalin ter vey den ti la-
sel vi tyk seen liittyvän edellytyksen täytyttyä.

 ___________________
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VALITUSOSOITUS

Kaupunginvaltuusto  Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 24.04.2017

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä  kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

36 - 40

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

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

Kunnallisvalitus, pykälät:   Valitusaika

41 - 44     30   päivää

Hallintovalitus, pykälät   Valitusaika
     päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

  30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse-
män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asian-
osaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.

Liitetään pöytäkirjaan
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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-kir-
jojen 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 valistusajan viimeisenä päivänä ennen viraston au-
kioloajan 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 valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan.


