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Kaupunginhallitus § 321 27.11.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 321

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2017 760

Kaupunginhallitus § 322 27.11.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 322

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Airas ja Airi Aalto.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 323 27.11.2017

Kaupungin vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020
taloussuunnitelman III-käsittely

2238/02/02/00/2017

KH § 323 Valmistelija: Kai Roslakka

 Talous- ja rahoitushallintopalvelut 21.11.2017, ta lous- ja ra hoi-
tus suun nit te lu pääl lik kö Raikko Törönen:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.-7.11.2017 jatkaa vuoden
2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman kä sit te-
lyä III-käsittelyssä, linjaten jatko-valmistelua varten seuraavaa:

- Elämänlaatupalveluilta edellytettiin talousarviovarausten ja stra-
te gia ta voit tei den uudelleentarkastelua siten, että ke hit tä mis ko ri-
työs ken te lyn pohjalta vuonna 2016 tehdyt linjaukset on otettu
huo mi oon talousarviossa 2018. Tämän johdosta elä män laa tu-
pal ve lui den talousarvioesityksestä tuli karsia vähintään 100.000
eu roa.

- Kaupunkikehittämislautakunnan ja hyvinvointilautakunnan ul ko-
lii kun ta paik koi hin liittyvät ostopalvelut tarkastellaan mahdollisten
pääl lek käi syyk sien varalta.

- Kesätyösetelin käytöstä tehdään 62.000 euron varaus vuoden
2018 talousarvioon.

- Imatran Seudun Yritystilat Oy:n harrastetilakohteiden vuok ra-
kus tan nuk set varataan kaupunginhallituksen määrärahoihin si-
ten, että yhtiölle maksetaan harrastetiloista todellisiin yl lä pi to-
kus tan nuk siin perustuva vuokra.

- Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n toiminnallisissa tavoitteissa
on selvästi esillä yhtiön keskeinen tavoite ja mittari alueen yri-
tys ten kasvun tukemiseen.

- Kulttuuritalo Virran myynti- ja markkinointi valmistellaan siir ty-
väk si Imatra Base Camp Oy:lle

Kaupunkikonsernin strategisten yhtiöiden tavoitteet on yhtiöissä
muo toil tu vastaamaan emokaupungin tavoiteasetannan mallia.

 Talousarvion sähköinen versio (eTA2018) on luettavissa luot ta mus-
hen ki löi den omassa porttaalissa osoitteessa
http://paattajatimatra.weebly.com

Oheismateriaali: Talousarvioaineistoa

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää suorittaa talousarvion ja ta lous suun ni tel-
man III-käsittelyn.

Päätös: Hyväksyttiin.

http://paattajatimatra.weebly.com
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Kaupunginhallitus § 323 27.11.2017

 Kaupunginhallitus päätti suhtautua myönteisesti Elämän Avuksi ry:n
8.400 euron toiminta-avustushakemukseen; toiminta-avustus si säl ly-
te tään v. 2018 talousarvioon. Samalla kaupunginhallitus päätti oh-
jeis taa hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan yleiset toi min ta-avus-
tus pe rus teet kolmannen sektorin toimijoille, joiden toiminta tukee
kau pun gin hyvinvointitehtäviä ja -tavoitteita.

 Kaupunginhallitus päätti edellyttää tiivistä seurantaa ja raportointia
kau pun gin hal li tuk sel le v. 2018 hyvinvointipalvelujen elä män laa tu pal-
ve lu jen esittämien sopeutustoimenpiteiden pysyvien säästöjen to-
teu tu mi ses ta, sekä v. 2016 ns. kehittämiskorilinjausten toi meen pa-
nos ta ja vaikutuksista.

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana kokouksessa kävivät esittelemässä ta lous ar vi-
oon liittyviä asioita elämänlaatupalveluiden palvelupäällikkö Harri Valtasola, Imatran Base
Camp Oy:n toimitusjohtaja Jukka Aallikko, hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala, Imat-
ran Kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Aki Keskinen, työllisyys- ja kehittämiskoordinaattori
Sirk ku Sarlomo, henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi Karttunen sekä tarkastuspäällikkö Arja
Kek ki.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi klo 15.27 - 15.30.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 324 27.11.2017

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelma

2238/02/02/00/2017

KH § 324 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 21.11.2017, talous- ja ra hoi-
tus suun nit te lu pääl lik kö Raikko Törönen:

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ot-
taen huomioon kuntakonsernin talouden vastuun ja velvoitteet. Ta-
lous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun ni-
tel ma kau si). Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 Kaupungin talousarvion lähtökohtana on palvelujen järjestäminen
asu kas lu vun ja ikärakenteen tarpeiden mukaisesti.  Asukasluku on
vä hen ty nyt kuluvan vuoden aikana -179 asukkaalla ollen syyskuun
lo pus sa 27.338. Työttömyysaste oli syyskuun lopussa 14,5 %.

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 vahvistanut tu lo-
ve ro pro sen tik si 20,00 %. Samassa kokouksessa on määrätty kiin-
teis tö ve ro pro sen tit, jotka pysyvät nykyisellä tasolla.

 Valtionosuusarvio perustuu kuntaliiton ennakkolaskelmiin ja kau pun-
gin omaan arvioon lukion oppilasmäärästä.. Valtionosuudet tar ken-
tu vat vielä joidenkin tekijöiden osalta ja lopullisia päätöksiä saadaan
vuo den vaih tees sa.

 Valtuustoon nähden sitova toimintakate on -150,6 M€. Vuosikate
esi tyk ses sä on 8,4 M€ ja suunnitelman mukaiset poistot -8,4 M€. Ti-
li kau den laskennallinen tulos poistojen jälkeen on 0,1 M€.

 Kaupungin talousarvioon sisältyvältä taseyksiköltä (Imatran Vesi) ei
pe ri tä peruspääoman korkoa.

Maksut ja myyntitulot ohjelma

 Kaupunginvaltuuston 7.12.2009/§ 106 hyväksynyt yleisperiaatteet ja
mak su luo kat. Kau pun gin val tuus to päättää uu den maksun käyt töön-
otos ta, kun vuo si tuot to ylittää 5.000 euroa.

 Kaupunginvaltuustolle ei ole esitetty uusia maksuja päätettäväksi.

 "eTalousarvio" on julkaistu kuntaportaalissa ja sisällytetty pdf-ver sio-
na kokousaineistoon.
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Kaupunginhallitus § 324 27.11.2017

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
 - hyväksyy käytettävän talousarvioasetelman ja vahvistaa

vuo den 2018 talousarvion käyttöohjeineen, se los tuk si-
neen ja liitteineen, hyläten talousarvioon kohdistuvat eh-
do tuk set ja hakemukset muilta osin,

 - hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarvion
käyt tö oh jei den mukaisesti,

 - hyväksyy ohjeellisena noudatettavaksi ta lous suun ni tel-
ma vuo det 2019-2020, jotka on tasapainotettu vain tulos-
ja rahoituslaskelmatasolla,

 - päättää, että lautakunnan tulee määritellä sitoville ta voit-
teil le mittarit ja mittarille arvo, jolla seurataan tavoitteen
to teu tu mis ta,

 - päättää, ettei kaupungin taseyksiköltä peritä pe rus pää-
oman korkoa,

 - oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa antamaan
mää rä ra ho jen käyttöön liittyviä ohjeita va rain hoi to vuo-
den aikana,

 - päättää strategisille yhtiöille annettavista tavoitteista se-
kä muista tilikauden aikana seurattavista yhtiöistä

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen esitti ta lous-
ar vio ma te ri aa lis sa olevien investointien osalta, että Markunpolun 500.000 euron in ves toin ti-
va raus poistetaan. Kaupunginhallituksen jäsen Heikki Luukkanen kannatti Nokelaisen esi tys-
tä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on jätetty kaupunginjohtajan esityksestä poik-
kea va kannatettu esitys, minkä vuoksi asiasta tulee järjestää äänestys. Äänestyksessä kau-
pun gin joh ta jan esitys on JAA ja Nokelaisen esitys EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä
(Hel mi nen, Airas, Saaristo, Lankinen, Aalto, Härkönen) ja 5 EI-ääntä  (Nokelainen, Luuk ka-
nen, Tikka, Nissinen, Telkkä). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätökseksi
on tullut kaupunginjohtajan päätösesitys.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 325 27.11.2017

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 325 1. Itsenäisyyspäivän kunniakäynnit 6.12.2017
 - Kaupunginhallituksen 6.11.2017 § 301 on tullut muutos.
 - Antti Pajari osallistuu Tainionkosken tapahtumaan Airi Aallon kans-

sa, koska  päätapahtuma on tänä vuonna Tainionkoskella.
 - Vuoksenniskan tapahtumaan osallistuu Heikki Luukkanen.

 2. Elinkeinopoliittinen investointi Mansikkakosken vesihuoltolinjaston
siir to töi den aloittamiseen (183.000 euroa)

Päätös: Merkittiin tiedoksi siten tarkennettuna, että itsenäisyyspäivän kun nia-
käyn tiin 6.12.2017 Vuoksenniskan tapahtumaan nimettiin osal lis tu-
maan aikaisemmasta nimeämispäätöksestä poiketen Heikki Luuk ka-
sen sijaan Jani Telkkä.

 Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinopoliittisena in ves-
toin ti na Mansikkakosken vesihuoltolinjaston siirtotöiden aloittamisen
(183.000 e) merkiten samalla tiedoksi elinkeinopoliittisten in ves toin-
tien tarkennetun päätöksentekoprosessin; jatkossa elin kei no po liit ti-
set investoinnit saatetaan säännönmukaisesti ennen investoinnin to-
teu tuk sen käynnistymistä etukäteen kaupunginhallitukselle hy väk syt-
täväksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 326 27.11.2017

Imatra tekee tulevaisuuden -strategian päivitys

299/00/01/02/2015

KH § 326 Valmistelija: Kaisa Heino

Viime valtuustokaudella kaupunginvaltuusto hyväksyi loppuvuodesta
2015 uudistetun kaupunkistrategian "Imatra tekee tulevaisuuden
2030". Kyseiseen strategiaan pohjautuva strategian toi meen pa-
no-oh jel ma hyväksyttiin valtuustossa alkuvuodesta 2017.

Uusi valtuusto (2017-2021) on käsitellyt em. strategiasisältöä val-
tuus to se mi naa ris sa 15.9.2017, minkä jälkeen valtuustoryhmät ovat
an ta neet lausuntonsa strategian muutos- ja päivitystarpeista. Ryh-
mien lausuntojen yhteenvetona todettiin, että merkittäviä muutoksia
stra te gial le ei ole tarpeen tehdä, mutta tiettyjä painotuksia haluttiin
päi vi tet tä vän.Valtuuston puheenjohtajisto linjasi, että vas tuu vi ran hal-
ti jat valmistelevat strategiapäivityksen valtuustoryhmien kan nan ot to-
jen pohjalta. Valmisteluaineisto esiteltiin valtuutettujen tiedotus- ja
kou lu tus ti lai suu des sa 30.10.2017.

Talousarviovalmistelun yhteydessä lautakunnat ja kaupunginhallitus
ovat omalta osaltaan käsitelleet kaupungin strategiatavoitteet ja niis-
tä johdetut valtuustokauden tavoitteet, sekä edelleen ensi vuotta
kos ke vat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.

Päivitetyn "Imatra tekee tulevaisuuden" -strategialuonnoksen pää lin-
jauk set on esitelty oheismateriaalissa. Tarkoitus on, että valtuuston
hy väk syt tyä strategiapäivitykset, joihin myös talousarvioesityksen
2018 tavoitemäärittelyt perustuvat, käynnistetään strategian toi-
meen pa no-oh jel man päivitys. Strategian toimeenpano-ohjelma, jo-
hon sisältyy paitsi toimintaympäristöanalyysit, myös kaupungin muut
stra te gia oh jel ma lin jauk set, kuten henkilöstö-, hankinta- ja omis ta ja-
po liit ti set linjaukset, sekä muut nykyisen täytäntöönpano-ohjelmassa
ole vat linjaukset, on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston hy väk syt-
tä väk si kevään 2018 aikana. Toimeenpano-ohjelman valmisteluun
on tarkoitus osallistua koko kaupungin henkilökunta.

Oheismateriaali:  Imatra tekee tulevaisuuden 2030 strategian päälinjaukset

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
ohei set Imatra tekee tulevaisuuden 2030 -strategian avaintavoitteet
ja niihin perustuvat valtuustokauden strategiatavoitteet sekä muut
stra te gi set päälinjaukset, joiden pohjalta käynnistetään edellä ku va-
tun strategian toimeenpano-ohjelman (laajan strategiaohjelman) val-
mis te lu. Laaja strategiaohjelma saatetaan valtuuston
hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2017 767

Kaupunginhallitus § 326 27.11.2017

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 327 27.11.2017

Imatran hyvinvointikertomus 2017 - 2020

2399/00/01/02/2017

KH § 327 Valmistelija: Kaisa Heino

Hyvinvointipalveluiden päällikkö 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 ter veyt tä ja hyvinvointia väestöryhmittäin sekä
kun nan palveluissa to teu tet tu ja toimenpiteitä, joilla vastataan kun ta-
lais ten hy vin voin ti tar pei siin.

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 sekä kunnan strategiaan.
Tä män lisäksi kuntalaisten hy vin voin nis ta ja sen eteen toteutuneista
toi men pi teis tä on lain mu kaan raportoitava valtuustolle vuosittain. 

Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 valmistelusta on vas tan-
nut 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, Val ta so-
la Harri ja Turunen Sami. Valmistelussa on hyödynnetty Ete lä-Kar ja-
lan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman
2016-2010 tavoitteita.

Hyvinvointikertomuksen taustatietojen ja indikaattorien avulla on ha-
vait ta vis sa eteläkarjalaisten tärkeimmät hyvinvoinnin ja terveyden
edis tä mi sen haasteet sekä vahvuudet:
 Huoltosuhteen heikkeneminen (väestö ikääntyy, väestösuhde

on negatiivinen)
 Lapsiperheiden määrän lasku
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Kaupunginhallitus § 327 27.11.2017

 Kouluterveyskyselyn nostamia huolenaiheita: nuorten ruo kai lu-
tot tu muk set, liian vähäinen liikkuminen, ylipainon ja ruutuajan
li sään ty mi nen, mielenterveys ja jaksamisongelmat, lasten ja
nuor ten yksinäisyys sekä perheen jäsenten päihteiden käyttö
ja nuorten huumekokeilujen lisääntyminen

 Alhainen koulutustaso (alle maan keskitason)
 Työttömyys
 Vaikeasti työllistettävien osuus on yli maan keskiarvon
 Työttömyyseläkettä saavien (25–64 -vuotiaat) määrä ylittää

Ete lä-Kar ja las sa maan keskiarvon
 Päihdekäyttäytyminen (päihdehuollon laitoshoidossa Ete-

lä-Kar ja las sa on lähes puolet enemmän ihmisiä kuin maassa
kes ki mää rin)

 Syrjäytyminen (syrjäytyminen ja huono-osaisuus kasautuvat,
ris ki nä rikollisuuden kasvu, radikalisoituminen ja ääriliikkeiden
voi mis tu mi nen)

 Ikäihmisten kotona asuminen entistä pidempään on li sään ty-
nyt, Eksoten toimet kotihoidon ja kuntoutuksen tehostamiseksi
al ka vat tuottaa hyvää tulosta

 Yksinäisyyden lisääntyminen ikääntyvillä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaa tulee jatkossa
suun na ta edelleen yhä enemmän ennaltaehkäiseviin pe rus pal ve lui-
hin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen kaikissa ikäluokissa ja pal ve-
luis sa. Tähän tarvitaan laajaa yli hallintorajat ylittävää yhteistyötä.
Kou lu ter veys ky se lyn tulosten perusteella yhteistyötä Eksoten ja toi-
sen asteen ammatillisen oppilaitoksen kanssa tehostetaan niin yk si-
löl li sen ja yhteisöllisen oppilashuollon kuin ehkäisevän päihdetyön
osal ta.

Kuntalaisia tuetaan ja kannustetaan ottamaan yhä enemmän vas-
tuu ta omasta ja läheistensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
ha ke mal la hyvinvointitietoa ja tavoittelemalla pysyviä elä män ta pa-
muu tok sia. Painopistealueina ovat kuntalaisten omavastuun ja osal-
li suu den vahvistaminen.

Työllistämisen tavoitteena tulee olla asukkaiden hyvinvoinnin pa ran-
ta mi nen työllisyyttä edistämällä, pitkittyneen työttömyyden katkaisu,
työt tö män henkilön ja lähipiirin hyvinvoinnin lisääminen, syr jäy ty mi-
sen ehkäisy ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen.

Sähköisten palveluiden kehittämistä kuntalaisten omatoimisuuden li-
sää mi sek si tulee jatkaa.

Imatran kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelman tavoitteina
kun ta lais ten omatoimisuuden parantamiseksi terveyden ja hy vin-
voin nin edistämisen ohella nousee kävelyn ja pyöräilyn kul ku ta pa-
osuuk sien kasvattaminen työ- ja koulu/opiskelumatkoilla. Toisaalta
kan nus te taan joukkoliikenteen käyttöä osana sujuvia matkaketjuja.
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Imatran kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017-2020 on
huo mioi tu yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet,
lap si ys tä väl li sen hallinnon periaatteita sekä paikallinen tur val li suus-
suun ni tel ma. Kuntalaisten turvallisuutta edistävät mm. turvallinen ko-
ti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön yh den ver-
tai suus, hyvin suunniteltu liikenneympäristö ja avun saanti silloin kun
si tä tarvitaan. Turvallisuustoimenpiteissä moniviranomaisyhteistyö
ko ros tuu.

Hyvinvointikertomusluonnosta on käsitelty kaupunginvaltuuston ja
lau ta kun tien jäsenille järjestetyssä koulutuksessa 30.10.2017 sekä
työs tet ty hyvinvointilautakunnan miniseminaarissa 13.11.2017."

Hyvinvointilautakunta on 21.11.2017 § 112 käsitellyt asiaa ja
päät tä nyt esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
hy väk syy Imatran hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 edelleen
lä he tet tä väk si kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkikehityslautakunta on 21.11.2017 § 90 käsitellyt asiaa
ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että  kau pun gin hal li-
tus hyväksyy Imatran hyvinvointikertomuksen 2017-2020 edel-
leen lähetettäväksi kaupunginvaltuustolle siten, että hy vin voin-
ti ker to muk ses sa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- Imatran kaupunki ottaa pitkäaikaistyöttömien työllisyyden hoi-
don omaksi tehtäväkseen
- kotona asuvien vanhusten paloturvallisuus, sekä
olemassa olevien kulkuväylien kunnossapito
- ympäristöterveyden osalta uusien liikennejärjestelyjen (mm.
kak sois rai de) osalta asuinalueiden melusuojaukseen kiin ni te-
tään lain edellyttämällä tavalla huomiota.

Kaupunkikehityslautakunnan edellyttämistä lisäyksistä kohdat 2 ja 3
on lisätty suunnitelmataulukkoon.

Oheismateriaali:  Imatran hyvinvointikertomus 2017-2020 sekä Suunnitelma hy vin-
voin nin edistämisestä valtuustokaudella 2017-2020, Taulukkoliite 1
ovat esityslistan materiaalina ja ne liitetään valtuuston esityslistan
liit teek si

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevat Imatran
hyvinvointikertomus 2017-2020 sekä suunnitelman hyvinvoinnin
edistämisestä valtuustokaudella 2017-2020.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Mansikkalan koulukiinteistöä koskeva ylimääräinen poisto

2420/02/02/02/2017

KH § 328 Valmistelija: Kai Roslakka

  Mansikkalan koulukiinteistöä ei voida kiinteistön huonon kunnon
vuoksi käyttää enää palvelutuotantoon. Kirjanpitolain mukaan
hyödyke, jonka merkitys palvelutuotannossa lakkaa on poistettava
kirjanpidosta. Kiinteistön kirjanpitoarvo 31.12.2017 on                     

 1 612 530,58 euroa.

 Mansikkalan koulukiinteistö, joka on huonon kuntonsa vuoksi
tarkoitus purkaa vuoden 2018 aikana, on kirjattava vuoden 2017
tilinpäätöksessä ylimääräisenä poistona kuluksi.

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
tehdä Mansikkalan koulukiinteistöä koskevan ylimääräisen

 1 612 530,58 €:n suuruisen poiston.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 329 27.11.2017

Imatran kesätyösetelin käyttöön ottaminen

2421/14/01/00/2017

KH § 329 Valmistelija: Kaisa Heino

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon sekä
hen ki lös tön kehittämispäällikkö Terhi Karttusen selvitys:

"Talousarvion 2018 II käsittelyssä kaupunginhallitus antoi
tehtäväksi valmistella kesätyösetelin käyttöönottamisen kesästä
2018 alkaen.

Kesätyösetelin käyttöönotto vuonna 2018:

Kesätyöseteleitä myönnetään yhteensä 200 kpl ja setelin arvo on
300 €. Seteleitä voidaan myöntää 100 kpl 14-16 -vuotiaille
imatralaisille  (v. 2002-2004 syntyneet) ja toiset
100 kpl 17-20 -vuotiaille (v. 1998-2001 syntyneet) nuorille.

Kesätyöntekijän kotikuntana tulee olla Imatra.

Omaksi kesätyösetelin kohderyhmäksi on haluttu valita nuoret 14
vuodesta alkaen, koska kaupungin yksiköihin kesätöihin palkataan
16 vuotta täyttäneitä nuoria. Näin voidaan mahdollistaa kesätyötä
laajemmalle joukolle nuoria ja yritykset saavat työvoimaa
laajemmasta ikäryhmästä oman työvoiman tarpeiden mukaan.

Ajankohta kesätyöjaksolle on 1.5.-31.8.2018.

Kesätyön keston tulee olla minimissään 10 päivää ja työtunteja tulee
kertyä vähintään 60 tuntia työsopimuksen aikana.

Kesätyösetelin avulla voi työskennellä y-tunnuksellisessa
yrityksessä, yhdistyksessä, järjestössä, säätiössä tai seurassa, jolla
on toimintaa Imatralla.

Kesätyösetelin käyttöä rajataan niin, että sen avulla ei voi
työskennellä valtiolla, kunnalla, seurakunnalla tai yksityisellä
henkilöllä.

Yrityksen on maksettava työstä työehtosopimuksen mukaista
koululaisen/ kesätyöntekijän palkkaa tai vähintään valtakunnallisen
Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman mukaista palkkaa (v. 2018 –
345€/2 viikon jakso).

Kesätyösetelin hakuaika on 15.2.-31.5.2018. Jos jommankumman
ikäryhmän seteleitä jää määräaikaan mennessä jakamatta,
hakuaikaa jatketaan ja setelit voidaan jakaa hakujärjestyksessä
kummalle tahansa ikäryhmälle 31.7.2018 asti.
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Setelit myönnetään Ohjaamosta, Ohjaamon aukioloaikoina
henkilökohtaisesti hakijalle hakemusten vastaanottojärjestyksessä
kirjallista työsopimusta tai kaupungin laatimaa omaa alustavaa
sopimuslomaketta vastaan. Etukäteisvarauksia ei ole mahdollista
tehdä. Ohjaamo tarkistaa työsopimuksen/alustavan sopimuksen ja
hakijan kotikunnan.

Työnantajalle maksetaan 300 €/seteli jälkikäteen
maksatushakemusta vastaan.  Maksatushakemus on toimitettava
30.9.2018 mennessä. Yhdelle työnantajalle voidaan maksaa
korvausta enintään kolmea seteliä vastaan.

Tiedottaminen ja markkinointi kesätyösetelistä aloitetaan
kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen, viimeistään tammikuussa.
Kesätyöseteliä markkinoidaan myös nuorille suunnatussa
Te-toimiston järjestämässä Kesäksi duuniin -tapahtumassa.

Vaikutusten arviointi:

Kesätyösetelin käyttöönottaminen toteuttaa Imatran kaupungin
strategiaa Elinvoimainen Imatra avaintavoitteita elinvoiman
lisääminen ja hyvinvoinnin varmistaminen.

Kesätyösetelillä parannamme nuorten työllistymistä, edistämme
yritysten ja muiden elinkeinotoimijoiden työvoiman saamista sekä
ak ti voim me yrityksiä nuorten palkkaamiseen kesätyöhön. Nuoret op-
pi vat hakemaan työtä ja saavat kesätyössä kokemusta työelämästä
op pien samalla työelämän käytäntöjä tulevaisuutta varten.

Elinkeinopoliittinen työryhmän (Elpo) näkemykset kesätyösetelin
käyttöönottamiseen:

 "Hakuaika voisi alkaa huomattavasti aiemmin esim. 01.02. ja
päät tyä 30.4. (jatkoaika jos seteleitä on jäljellä 1.5 - 31.5.).

 Useasti kesätyöpaikat jaetaan jo tammi-maaliskuussa, joten
edun tulisi olla jo silloin työnhakijoiden ja työnantajien tie toi-
suu des sa.

 Markkinointi tulisi aloittaa heti alkuvuodesta, mieluiten jo jou lu-
kuun lopulla.

 Jos seteleitä jää hakuajan jälkeen, niin voitaisiin joustaa ikä ra-
jois sa, jotta kaikki setelit tulisi käytettyä toukokuun loppuun
men nes sä.

 Tässä tapauksessa saisimme lukiolaiset ja ammattiin opis ke le-
vat kesätyösetelin piiriin, ellei heitä jo kelpuuteta al ku vai hees sa
mukaan.

 Setelin käyttöaikaa tulisi aikaistaa esim. 1.5. alkaen, sillä ke sä-
lo mat yrityksissä toteutuu touko-elokuu välisenä aikana. Näin
ol len yritys voisi työllistää kesän aikana useamman nuoren.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2017 774

Kaupunginhallitus § 329 27.11.2017

 Aikataulujen aikaistaminen nopeuttaisi nuorten työllistymistä ja
hel pot tai si kesätyönsaantia. Työnantajakin tietäisi, saako tukea
ke sä työn te ki jäl le ja voisi hoitaa paperiruljanssin ennen ke sä lo-
ma kii rei tä.

Elpo työryhmä
Jukka Vilhunen (PJ), Aki Keskinen,
Liisa Marsio, Markus Sainio"

Elinkeinopoliittisen työryhmän lausunnossa esille tuodut asiat on
otettu huomioon edellä esitetyssä Imatran kesätyösetelin mallissa.

Kesätyösetelin käyttöönottamista varten tarvittava 61.000 € 
määrärahavaraus esitetään vuoden 2018 talousarvioon. (Setelit
60.000 €, muut kustannukset/mainos/ilmoitus/seteli, graafinen
suunnittelu 1.000 €).

Kesätyösetelin käyttöönottaminen edellyttää, että kau pun gin val tuus-
to hyväksyy vuoden 2018 talousarvioon esitetyn
määrärahan."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ottaa käyttöön Imatran kesätyösetelin
 v. 2018 edellä esitetyllä tavalla edellyttäen, että kaupunginvaltuusto

myön tää tarvittavan 61.000 euron määrärahan vuoden 2018
talousarvioon.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 330 27.11.2017

Liikenneinsinöörin viran lakkauttaminen

2308/01/01/00/2017

KH § 330 Valmistelija: Kaisa Heino

Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikkään selvitys:

"Nykyinen liikenneinsinööri Päivi Pekkanen on toiminut vt. kau pun-
gin in si nöö ri nä  hoitaen sa mal la osaltaan tilaajajohtajan ja
liikenneinsinöörin tehtäviä siitä lukien kun edellinen
kaupungininsinööri on siirtynyt toisiin tehtäviin kevätkesällä 2017.

Inf ran hal lin tayk si kös sä tehdyn organisoinnin ja tilaajainsinöörin
rekrytoinnin myö tä yksikön toimintaa tehostetaan edelleen.
Liikenneinsinöörin tehtäviä sel lai se na kuin virka on tähän saakka
ollut, ei kaupungissa enää 1.1.2018 lukien ole. Lii ken ne in si nöö rin
tehtäviä sisällytetään kaupungininsinöörin virkatehtäviin.
Liikenneinsinöörin virassa ollut Päivi Pekkanen siirtyy kunnallisen
viranhaltijalain 24 §:n mukaisesti kaupungininsinöörin virkaan.
Liikenneinsinöörin virka voidaan em. tilanteessa lakkauttaa.

Kaupungininsinööri toimii edelleen tilaajajohtajan roolissa ja vastaa
yh des sä tilaajainsinöörin kanssa rakennuttajasopimuksen edel lyt tä-
mis tä tehtävistä (keskinäinen työnjako ratkaistaan tilaajainsinöörin
rek ry toin nin valmistuttua).

Vastuualueen viranhaltijajohtoa koskeva organisointi muuttuu edellä
ku va tun mukaiseksi 1.1.2018 lukien."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää edellä kuvatuin perustein lakkauttaa
liikenneinsinöörin viran 1.1.2018 lukien.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 331 27.11.2017

Käyttömestarin tehtävän siirtäminen Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut
Oy:n 1.1.2018

2412/01/01/00/2017

KH § 331 Valmistelija: Kaisa Heino

Elämänlaatupalveluiden päällikön Harri Valtasolan selvitys:

  "Osana hallintorakenteen linjauspäätöstä (KH 27.6.2016 § 165) hal-
lin to- ja tukipalveluiden kehittämiskorityöskentelyn teknisten tu ki pal-
ve lui den työryhmä on tarkastellut vahtimestaripalveluiden pro ses se-
ja ja toimintamalleja. Korityöskentelyn seurauksena tehtiin linjaus
kes kit tää vahtimestaripalvelujen johtaminen. Imatran kau pun gin hal li-
tuk sen päätöksellä § 288/28.11.2016 siirrettiin neljä koulujen vah ti-
mes ta ria Imatran Kiinteistö- ja Aluepalveluille.

 Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden elämänlaatupalvelut on käynyt
neu vot te lu ja syksyn 2017 aikana Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut
Oy:n kanssa mahdollisuudesta ostaa Kulttuuritalo Virran käyt tö mes-
ta rin palvelut Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy:ltä. Neu vot te luis-
sa on päädytty yhteisymmärrykseen siitä, että käyttömestaripalvelut
Kult tuu ri ta lo Virralle voidaan tulevaisuudessa tuottaa Imatran Kiin-
teis tö- ja Aluepalvelut Oy:n toimesta.

 Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden elämänlaatupalveluille ei ole mer-
kit tä vää minkä kaupunkikonsernin osan toimesta käyttömestarin pal-
ve lut Kulttuurikeskus Virralle tuotetaan.  Sen sijaan on oleellista, että
pal ve lut voidaan tuottaa laadukkaina ja oikein resursoituna kul loi-
sen kin tarpeen mukaan.

 Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden elämänlaatupalvelut esittää, että
Kult tuu ri- ja oppimiskeskus Virran käyttömestarin tehtävä siirretään
Imat ran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy:hyn ja Hyvinvointi- ja kou lu tus-
pal ve lui den elämänlaatupalvelut ostaa vastaavan palvelun Imatran
Kiin teis tö- ja Aluepalvelut Oy:ltä."

Henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalaisen selvitys:

 "Yhteistoimintalain mukaan yksittäistä työntekijää koskevan toi men-
pi teen perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja on ennen asian rat kai-
se mis ta käsiteltävä ensisijaisesti asianomaisen henkilön ja työn an ta-
jan välillä.

 Henkilöstösiirrossa osakeyhtiöön noudatetaan liikkeen luovutuksen
pe ri aat tei ta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 25 § ja työsopimuslaki
1 luku 10 §) ja Imatran kaupungin omia henkilöstön siirtoja koskevia
pe ri aat tei ta, joista on käyty yhteistoimintaneuvottelu viimeksi
21.11.2016."
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Oheismateriaali: Muistio kuulemistilaisuudesta

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virran käyt tö-
mes ta rin tehtävän siirtämisestä Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut
Oy:lle edellä kuvatulla ja oheismateriaalista ilmenevällä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 110 21.11.2017
Kaupunginhallitus § 332 27.11.2017

IB-lukion järjestämislupa 1.8.2018 lukien ja aikaisempien
järjestämislupien vastaisen menettelyn  perusteella määrätyn edun
palautus

1246/12/00/00/2016

HVLTK § 110 Valmistelija: Tuula Salovuori

IB-opetuksen erityinen koulutustehtävä 1.8.2018 lukien

 Opetus- ja kulttuuriministeriö varasi koulutuksen järjestäjille mah dol-
li suu den hakea lukion erityisiä koulutustehtäviä 17.5.2017 saakka,
kos kien 1.8.2018 käynnistyviä erityisiä koulutustehtäviä.

 Imatran kaupunki lähetti määräaikaan mennessä erityisen kou lu teh-
tä vän hakemuksen, jossa haettiin lupaa International Baccalaureate
-tut kin non mukaisen opetuksen järjestämiseen lukioluokilla II ja III
Imat ran yhteislukiossa sekä Lappeenrannan Lyseon lukiossa lu kioi-
den yhteisesti toteuttamana monimuoto-opetuksena. Ko. hakemus
oli ensisijainen, toissijaisesti Lappeenranta haki vastaavan si säl töis-
tä erityistehtävää.

 Hakemuksessa todettiin myös, että jo 28.6.2016 päivätyllä ha ke-
muk sel la oli haettu Imatran kaupungille myönnetyn järjestämisluvan
laa jen ta mis ta siten, että Imatran yhteislukio voisi antaa opetusta
myös Lappeenrannassa.

 Erityisen koulutustehtävän hakemuksia jätettiin yhteensä 131 kap pa-
let ta ja niitä myönnettiin 75 lukiolle. IB-tutkinnon järjestämistä haki
18 koulutuksenjärjestäjää, joista 16 sai luvan. Kansallisen kou lu tuk-
sen arviointikeskus KARVI teki hakemuksista arviot, joissa se tar-
kas te li koulutuksen järjestäjän edellytyksiä toteuttaa erityistä kou lu-
tus teh tä vää. Arvioiden perusteella opetus- ja kulttuuri- ministeriön
työ ryh mä teki esitykset myönnettävistä erityisistä koulutustehtävistä.

 Opetus- ja kulttuuriministeriön 26.10.2017 (OKM/85/530/2017) te ke-
mäl lä päätöksellä Imatran kaupungille myönnettiin 1.8.2018 lukien
IB-ope tuk sen erityinen koulutustehtävä, jonka mukaan Imatran yh-
teis lu kiol la on lupa järjestää IB-opetusta Imatran yhteislukiossa sekä
Lap peen ran nan Lyseon lukiossa.

 Erityisen koulutustehtävän rahoituksen perusteena oleva opis ke li ja-
mää rä on enintään 90 opiskelijaa.



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2017 779

Hyvinvointilautakunta § 110 21.11.2017
Kaupunginhallitus § 332 27.11.2017

Järjestämislupapäätösten (27/430/2003, OKM/28/530/2015 ja
OKM/101/530/2017) luvan mukaisuus ja perusteettoman edun
pa lau tus

Opetusministeriö muutti 12.3.2003 (27/430/20013) Imatran kau pun-
gil le 15.12.1998 myöntämäänsä lukio-opetuksen järjestämislupaa si-
ten, että Imatran kaupungille myönnettiin erityinen koulutustehtävä
jär jes tää Imatran yhteislukion lukioluokilla II ja III englanninkielistä
IB-ope tus ta. Päätöksen mukaan IB-opetuksen 60 % korotettuun yk-
sik kö hin taan oikeutettu oppilasmäärä sai olla enintään 50 opiskelijaa
lu ku vuo des sa.

Tuntijakouudistuksen myötä erityisen koulutustehtävän luvat tuli ha-
kea uudestaan 1.8.2016 lukien. Tällöin opetus- ja kulttuuriministeriö
muut ti Imatran järjestämislupapäätöstä mm. siten, että päätöksen
(OKM/28/5302015) mukaan opetuksen järjestämispaikka on Imatra.
Mää räys oli voimassa 31.7.2017 saakka.

Tämän jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö on vielä uudelleen pää-
tök sel lään 30.6.2017 (OKM/101/53/2017)  jatkanut eri tyi sen teh tä-
vien lukion voimassaoloaikaa 1.8.2017 - 31.7.2018  sa man si säl töi-
se nä kuin aikaisempi päätös. Imatran kaupungin ko. lukuvuodelle te-
ke mä lupahakemus oli täsmälleen samansisältöinen kuin 1.8.2018
al ka val le ajanjaksolle tehty hakemus.

Imatran yhteislukio on toiminut hallinnollisesti opetuksen järjestäjänä
IB-opetusta edeltävän vuoden opetuksen aloittamisesta eli 
1.8.2003 lähtien. Opetusta on annettu pääosin etäopetuksena al ku-
pe räi sen suunnitelman mukaisesti  Imatran yhteislukion ja  että Lap-
peen ran nan lyseon lukion välillä. Imatran ja Lappeenranta tekivät
en sim mäi sen sopimuksen kustannusten ja rahoituksen jaosta kau-
pun kien kesken 20.12.2004 ja sopimusta päivitettiin 2007. Imatra on
il moit ta nut sekä Imatran että Lappeenrannan opiskelijat (pre-vuoden
opis ke li jat kevääseen 2016 asti) Imatran yhteislukion opiskelijoiksi.
Edel leen on toimittu samalla tavalla meneillään olevana lukuvuonna
2017-2018.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuoden 2016 keväästä lähtien tut ki-
nut Imatran kaupungille myönnetyn IB-opetuksen järjestämisluvan
pe rus teel la Lappeenrannassa annetun opetuksen luvan mu kai suut-
ta. Imatran ja Lappeenrannan kaupungit ovat antaneet useita sel vi-
tyk siä toiminnasta ja opiskelijamääristä.
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Kaupunginhallitus § 332 27.11.2017

 Ministeriö pyysi Imatran kaupungin vastinetta päätösluonnoksestaan
15.5.2017. Päätösluonnoksessa todettiin Imatran kaupungin me ne-
tel leen järjestämislupien vastaisesti järjestämällä IB-opetusta Lap-
peen ran nas sa ja ilmoittamalla Lappeenrannan opiskelijat ra hoi tuk-
sen perusteeksi ja määräsi Imatran kaupungin palauttamaan pe rus-
tee ton ta etua vuosilta 2012-2016 yhteensä 1.200.780,08 €. Imatran
kau pun ki antoi vastineensa 29.5.2017, jossa mm. pyydettiin pa lau-
tuk sen kohtuullistamista.

 Koska aiemman kuulemisen jälkeen oli ilmaantunut lisää asiaan liit-
ty vää materiaalia opetus- ja kulttuuriministeriö varasi 30.8.2017
Imat ran kaupungille mahdollisuuden antaa vastine uudesta pää tös-
luon nok ses ta 11.9.2017 mennessä. Uudessa päätösluonnoksessa
to det tiin, että aiemmasta muistiosta poiketen  valmistelumuistiossa
(12.3.2003/RM) on maininta, että Imatran kaupunki vastaa IB-ope-
tuk ses ta, mutta Lappeenrannan Lyseon kanssa pyritään yh teis työ-
hön, jonka kustannukset kaupungit sopivat erillisellä sopimuksella.
Pää tös luon nok ses sa kohtuullistettiin takaisinperittävää pa lau tet ta-
vaa etuutta siten, että Imatran kaupungin nettomääräiseksi suo ri tus-
vel vol li suu dek si jää 182.476,14 euroa.

 Imatran kaupunki esitti vastineessaan mm., että kohtuullistaminen
laa jen net tai siin koskemaan syksyä 2016, perusteena Imatran ja
Lap peen ran nan jo keväästä 2016 käynnistetyt pyrkimykset selvittää
mi nis te riöl tä miten toimintaa tulisi muuttaa, jotta se täyttäisi mi nis te-
riön näkemyksen mukaiset ehdot.

 Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi lopullisen päätöksen lu kio kou lu-
tuk sen järjestämisluvan mukaisuudesta ja perusteettoman edun pa-
lau tuk ses ta 19.9.2017 (OKM/94/530/2017) saman sisältöisenä kuin
em. päätösluonnos. Lisäksi päätöksessä todetaan, että opetus- ja
kult tuu ri mi nis te riöl le palautettavan määrän 182.476,14 euron mak-
su ai ka tau lus ta sovitaan myöhemmin erikseen.

 Imatran ja Lappeenrannan IB-opetuksen kustannusten ja ra hoi tuk-
sen jakoa koskeva sopimus perustuu sekä kustannusten että ra hoi-
tuk sen puolittamiseen, joten kummankin kaupungin viranhaltijoiden
esi tys on, että myös palautettava summa jaetaan puoliksi eli Imatran
kau pun ki maksaa opetus- ja kulttuuriministeriölle palautettavan mää-
rän 182.476,14 euroa ja perii Lappeenrannan kaupungilta 91.238,07
eu roa.

 Nyt määrätty palautus koskee lukuvuoden 2016-2107 osalta vain
syk syä 2016, joten on varauduttava siihen, että kevään 2017 ja lu ku-
vuo den 2017-2018 osalta saatetaan joutua palauttamaan Imatran
kau pun gin Lappeenrannan oppilaista saamaa valtionosuutta joko
ko ko naan tai korotuksen osalta (enintään 340 000 €). Asiasta on
pyy det ty neuvottelua ministeriön kanssa.
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Liite: Lukiokoulutuksen järjestämislupa (OKM/85/530/2017)

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että

 lukiokoulutuksen järjestämislupa merkitään tiedoksi ja luvan
mu kai sen IB-opetuksen suunnittelu käynnistetään yhteistyössä
Imat ran ja Lappeenrannan kaupunkien kesken,

 opetus- ja kulttuuriministeriön määräämän perusteettoman
edun palautus 182.476,14 euroa maksetaan puoliksi Imatran
ja Lappeenrannan kesken ja

 mikäli vuoden 2017 ja kevään 2018 osalta joudutaan
palauttamaan saatua valtionosuutta, menetellään samoin. 

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KH § 332 Valmistelija: Kaisa Heino

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että

 lukiokoulutuksen järjestämislupa merkitään tiedoksi ja luvan
mu kai sen IB-opetuksen suunnittelu käynnistetään yhteistyössä
Imat ran ja Lappeenrannan kaupunkien kesken,

 opetus- ja kulttuuriministeriön määräämän perusteettoman
edun palautus 182.476,14 euroa maksetaan puoliksi Imatran
ja Lappeenrannan kesken ja

 mikäli vuoden 2017 ja kevään 2018 osalta joudutaan pa laut ta-
maan saatua valtionosuutta, menetellään samoin.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 333 27.11.2017

Konsernin tiedottamisen periaatteet ja toimintamalli

2413/07/02/01/2017

KH § 333 Valmistelija: Kaisa Heino

Viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinosen ja tarkastuspäällikkö Arja
Ke kin selvitys 22.11.2017:

 ”Kuntalain 29 §:n perusteella kunnan toiminnasta on tiedotettava
asuk kail le, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille.

 Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä pal ve luis-
ta, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä kos ke-
vis ta suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja
pää tös ten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin pää-
tös ten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

 Viestintäpykälä koskee kaikkea kunnan toimintaa. Kuntalain 6 §:n
mu kaan kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toi min-
nan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omis-
tuk seen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.

 Kaupunginhallitus on antanut toimeksiannon selvittää toimintamallia,
jol la kuntalain edellyttämä tiedotusvelvollisuus toteutuu Imatran kau-
pun ki kon ser nis sa. Asiaa on valmisteltu viestintäjohtajan ja tar kas tus-
pääl li kön toimesta ja valmistelun eri vaiheissa on asiaa käsitelty kon-
ser nin johtoryhmässä 25.10. ja 8.11.

 Toimeksiannon yhteydessä selvitettiin eri kaupunkien kon ser ni tie-
dot ta mis ta ja toimintokäytäntöjä sekä konserniohjeistuksia. Lisäksi
val mis te lun yhteydessä konsultoitiin konsernilakimies Milla Oinosta
tie dot ta mis ta osakeyhtiölain näkökulmasta.

 Imatran kaupunkikonsernissa noudatetaan yhtenäistä toimintatapaa
tie dot taa konsernin tytäryhtiöiden asioista ja päätöksenteosta ottaen
huo mi oon yhtiöiden toiminnan luonne ja toiminta-ajatus.  Tie do tuk-
ses sa vältetään kaavamaista esityslistajulkisuutta. Tiedotus to teu te-
taan asiakeskeisesti ja oikea-aikaisesti.  Konserninasioista tie do te-
taan myös kaupungin verkkosivuilla yhtiöiden omien verkkosivujen li-
säk si. Konsernipalvelujen viestintäyksikkö on laatimassa vies tin tä oh-
jel maa, jossa annetaan tarkemmat ohjeet ja linjaukset.

 Uudistettuihin tiedottamiskäytänteisiin siirrytään vuoden 2018 alusta.
Li säk si konserniasioiden tiedottamiseen liittyvät tarkennukset teh-
dään konserniohjeen päivityksen yhteydessä sekä lisätään luot ta-
mus hen ki löi den tiedoksisaannin turvaamista koskevat linjaukset
kon ser ni oh jee seen.”

Oheismateriaali:          Luonnos konsernitiedottamisen linjauksiksi
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalista ilmenevät
kon ser ni tie dot ta mi sen linjaukset ja toimintamallin. Vastaavat päi vi-
tyk set lisätään konserniohjeeseen seuraavan konserniohjeen päi vi-
tyk sen yhteydessä. 

 Lisäksi valmisteilla olevassa viestintäohjelmassa tulee ottaa huo mi-
oon em. linjaukset konsernin tiedottamisesta ja toimintamallista.

 Tällä päätöksellä tehdyt konsernitiedottamisen linjaukset tulevat voi-
maan välittömästi ja ne saatetaan hyväksyttäviksi konserniyhtiöiden
hal lin to eli mis sä. Myöhemmin valmistuva viestintäohjelma ja
uudistettu konserniohje saatetaan erikseen hyväksyttäviksi
konserniyhtiöiden hallintoelimissä.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 334 27.11.2017

Imatran Toimitilat Oy:n takaushakemus

2411/02/05/06/2017

KH § 334 Valmistelija: Rami Hasu

Imatran Toimitilat Oy:n takaushakemus 13.11.2017:

”Imatran Toimitilat Oy omistaa ja vuokraa noin 70 kiinteistöä. Vuok-
ra lai se na ovat mm. Imatran kaupungin perusopetus-, var hais kas va-
tus-, liikunta- sekä kulttuuripalvelut.

Yhtiö toteuttaa muuttuneiden tilatarpeiden johdosta Kaupungintalon
se kä Kulttuurikeskuksen muutostöitä yhteensä noin 1.200.000€.

Valtiontukisääntelyn näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista, että
Imat ran kaupunginvaltuusto myöntäisi investoinneista Imatran Toi-
mi ti lat Oy:lle enintään 80 % omavelkaisen takauksen.

Imatran toimitilat Oy hakee Imatran kaupungilta enintään 960.000
eu ron omavelkaista takausta edellä lueteltujen hankkeiden ra hoit ta-
mi sek si tarvittavaa rahalaitoslainaa varten.”

 Talous- ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 17.11.2017:

 "Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
va kuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää de tyis-
tä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta va-
kuut ta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.

 Taattavan lainan mää rä ei ole suuruudeltaan sellainen, että se vaa-
ran tai si Imatran kau pun gin taloutta, eikä takaus sisällä merkittävää
ta lou del lis ta ris kiä.

 Taloushallinto puoltaa takauksen myöntämistä ja esittää että ta kauk-
ses ta peritään vuotuinen 0,4 % suuruinen takausprovisio. Ta kaus-
mak su määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan pää-
oman mukaan. Yhtiön tulee toi mit taa yk si tyis koh tai set lainaehdot ta-
lous joh ta jan käsiteltäväksi hal lin to sään nön mukaisesti."

Oheismateriaali: Yhteenveto kaupungin takaustilanteesta

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Imat-
ran Toimitilat Oy:lle myönnetään enintään 960.000 eu ron oma vel kai-
nen takaus hakemuksessa mainittujen muutostöiden ra hoit ta mi sek si
tar vit ta vaa rahalaitoslainaa varten. Takauksesta peritään vuo tui nen
0,4 %:n suuruinen takausprovisio. Takausmaksu määräytyy vuo sit-
tain suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman mukaan.
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Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhtiön tulee toimittaa yk si-
tyis koh tai set lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hallintosäännön
mu kai ses ti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallintojohtaja Kaisa Heino ja talousjohtaja Kai Roslakka ilmoittivat es teel li syy-
des tään yhtiön hallituksen jäseninä (HallintoL 28 § 5-kohta) ja poistuivat kokoushuoneesta
asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtaja Rami Hasu toimi tämän pykälän ajan sihteerinä.

  __________________
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Kaupunginhallitus § 335 27.11.2017

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan
valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

1814/03/00/2017

KH § 335 Valmistelija: Kaisa Heino

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 3.11.2017:

"LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA
LAIK SI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TER-
VEY DEN HUOL LOS SA

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kun-
ta yh ty mil tä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen
tuot ta jil ta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liit tee-
nä olevasta perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta
luon nok ses ta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hal li tuk-
sen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat an-
taa asiassa lausuntonsa.

Lausuntoaika on viikot 44/2017 - 50/2017. Lausuntoaika on poik-
keuk sel li ses ti kuusi viikkoa, koska hallituksen esitysluonnoksen run-
ko na on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan va lin nan-
va pau des ta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tar-
kas tus vi ras tos ta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 47/2017vp).
Lau sun noil le lähtevään hallituksen esitysluonnokseen on tehty edus-
kun nan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja muut
vält tä mät tö mät muutokset. Lisäksi valmistelun yhteydessä on laa dit-
tu uusi vaikutusarviointi yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen te-
ke mien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan maakunta- ja so si-
aa li- ja terveydenhuollon uudistus. Lausuntopyynnön kohteena ole-
val la lakiluonnoksella on tarkoitus edistää sosiaali- ja ter vey den huol-
lon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa
pal ve lu jen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän
kan nus tei ta kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan ke hit tä-
mi seen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuu lu-
vaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on koh den-
net tu ja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn
voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyn vastauksia on mah dol li-
suus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus va paa muo-
toi seen kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin.
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Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen vii meis te-
le mi ses sä. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja ter veys-
mi nis te ri öön 15.12.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset
ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain mää-
rä ai kaan mennessä saapuneet lausunnot."

 Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan selvitys:

 Imatran kaupungin lausuntoluonnoksen ovat valmistelleet ke hit tä-
mis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo, var hais kas va tus pal-
ve lui den päällikkö Minna Leinonen ja hyvinvointipalveluiden pääl lik-
kö Arja Kujala. Lausunnossa on huomioitu Etelä-Karjalan sai raan-
hoi to pii rin valmistelema lausuntoluonnos (teksti mustalla). Imatran
kau pun gin lausuntoon (teksti punaisella) on pyritty lisäämään kun ta-
lais nä kö kul maa. Monivalintavaihtoehdoissa Imatran valinta on ko-
ros tet tu keltaisella.

Oheismateriaali: Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa,
la ki luon nos 3.11.2017

 Imatran kaupungin lausunto luonnoksesta sosiaali- ja ter vey den-
huol lon valinnanvapauslainsäädännöksi

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa oheisen lausuntoluonnoksen
mukaisen lausunnon asiassa.

Päätös: Jätettiin pöydälle.

 ___________________
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Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi pelastuslain
muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden
lakien muuttamisesta

2386/00/04/00/2017

KH § 336 Valmistelija: Kaisa Heino

Tilahallinta- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turusen selvitys:

 "Etelä-Karjalan pelastuslaitos pyytää Etelä-Karjalan alueen pe las tus-
toi men sopijakunnilta lausunnon luonnoksesta hallituksen esi tyk sek-
si eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta
muut ta mi ses ta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lau sun-
not pyydetään toimittamaan pelastusjohtaja Erkki Hokkaselle vii-
meis tään 3.12.2017

 Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi pelastuslakia, Pe las tus opis-
tos ta annettua lakia, palosuojelurahastolakia ja eräitä muita lakeja.
Esi tyk sel lä tehtäisiin maakuntien perustamista koskevasta lain sää-
dän nös tä, maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lu-
pa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevasta
lain sää dän nös tä sekä valtioneuvoston asetuksen valtioneuvoston
oh je sään nön muuttamisesta johtuvat muutokset pelastuslakiin, lakiin
Pe las tus opis tos ta, palosuojelurahastolakiin ja eräisiin muihin la kei-
hin.

 Pelastuslakiin tehtäisiin lisäksi eräitä tarkistuksia, jotka koskevat öljy-
ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustoimeen kuuluvan ul-
ko mail le annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kan sain vä li-
sen avun vastaanottamista, paloilmoittimien aiheuttamista er heel li-
sis tä ilmoituksista perittäviä maksuja, pelastustoimen sivutoimisen
hen ki lös tön ja sopimushenkilöstön koulutusta sekä väestönsuojien
ra ken ta mis ta. Väestönsuojeluun liittyvien säännösten systematiikkaa
sel key tet täi siin.

 Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä Pelastusopiston
teh tä viin liittyviä tarkennuksia ja Palosuojelurahastolakiin tehtäisiin
eräi tä Palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tar ken-
nuk sia.

 Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tam mi-
kuu ta 2020. Pelastuslain öljy- ja aluekemikaalivahinkojen torjuntaa,
si vu toi mis ta ja sopimuspalokuntien henkilöstön koulutusvaatimuksia
se kä väestönsuojelua ja väestönsuojien rakentamista koskevat
sään nök set tulisivat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta
2019. Sama koskee lakia pelastuslain väliaikaisesta muuttamisesta
se kä lakeja meripelastuslain, merenkulun ympäristönsuojelulain ja
pe las tus opis to lain muuttamisesta.
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 Esityksen tavoitteissa kohdassa 2.1.3 Palosuojelurahastolaki to de-
taan seuraavaa:
Esityksen tavoitteena on ottaa laissa huomioon maa kun ta uu dis tuk-
ses ta seuraavat muutostarpeet ja lisätä maakunnat rahastosta
myön net tä vien avustusten saajien joukkoon. Palosuojelurahastosta
voi tai siin jatkossakin avustaa kuntia, koska paloasemat jäävät maa-
kun ta uu dis tuk ses sa niiden omistukseen. Samalla tarkistetaan Pa lo-
suo je lu ra has ton ohjausta koskevia säännöksiä siten, että niissä huo-
mioi daan Valtiontalouden tarkastusviraston näkemykset ra has to ta-
lou den ohjaamisesta. Sisäministeriön ohjausvaltaa lisättäisiin ja jat-
kos sa sisäministeriö hyväksyisi rahaston tulostavoitteet. Lisäksi pa-
lo suo je lu ra has to la kiin tehtäisiin rahaston toiminnan kannalta tar peel-
li sia päivityksiä ja muutoksia koskien muun muassa pa lo suo je lu mak-
sun suorittamisen ajankohtaa sekä rahaston tilinpäätöksen hy väk sy-
mi sen ja vahvistamisen ajankohtia.

 Linjausta pidetään tärkeänä pelastuslaitoksen tilojen uu dis ra ken ta-
mi sen sekä peruskorjausten toteutumisen turvaamiseksi. Laissa tu li-
si huomioida myös kuntien yhtiöiden omistuksessa olevat pe las tus-
lai tok sen rakennukset, ei ainoastaan kuntien suorassa omis tuk ses-
sa olevat rakennukset.

 Esityksen tavoitteissa kohdassa 2.3.1 väestönsuojarakentaminen to-
de taan seuraavaa:
Pelastuslain 71 §:n 1 momentissa säädetty väestönsuojan ra ken ta-
mis vel voi te ehdotetaan poistettavaksi sellaista kevytrakenteisista ra-
ken nuk sis ta, joiden väestönsuojan rakennuskustannukset olisivat
eri tyi sen korkeat suhteessa koko rakennuksen ra ken ta mis kus tan-
nuk siin. Vapautus kohdistuisi rakennustyyppeihin, joiden ra ken ta-
mis kus tan nuk set jäävät yleensä muuta rakentamista alemmiksi, jol-
loin väestönsuojan rakentamiskustannukset suhteessa koko ra ken-
nuk sen rakentamiskustannuksiin nousevat muuta rakentamista kor-
keam mak si. Aluehallintovirasto on tällä perusteella voinut yk sit täis ta-
pauk ses sa myöntää vapautuksen väestönsuojan ra ken ta mis vel vol li-
suu des ta.

Väestönsuojarakentamiseen kohdistuvien harkinnanvaraisten va-
pau tus ten ja helpotusten myöntäminen ehdotetaan siirrettäväksi
alue hal lin to vi ras toil ta ja sisäministeriöltä rakennusluvan myöntävälle
vi ran omai sel le.

 Paikallisen viranomaisen tieto alueen rakenteesta sekä eri tyis omi-
nai suuk sis ta on paremmalla tasolla kuin aluehallintovirastolla. Lin-
jaus päätösvallan siirtämisestä on hyvä.
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 Esityksen tavoitteissa 2.3.2 laki Pelastusopistosta todetaan seu raa-
vaa:

 Pelastusopistosta annetun lain 2 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi
3 momentti, jonka mukaan Pelastusopisto vastaisi alueellisten
maan puo lus tus kurs sien järjestämisestä yhteistyössä Puo lus tus voi-
mien kanssa, maakuntien yhteisten valmius- ja häi riö ti lan ne har joi-
tus ten järjestämisestä yhteistyössä maakuntien kanssa sekä pe las-
tus toi min taan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja so pi mus hen ki-
lös tön koulutuksen opetussuunnitelman valmistelusta, ylläpidosta ja
ke hit tä mi ses tä, kouluttajakoulutuksesta, kouluttajarekisterin yl lä pi-
dos ta sekä opetusmateriaalin tuottamisesta. Pelastusopiston la ki-
sää tei se nä tehtävänä on jo nykyään normaaliolojen häiriötilanteisiin
ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavan koulutuksen an ta mi-
nen.

 Kuntien kannalta on tärkeää saada tukea alueelliselta pe las tus lai-
tok sel ta, joka tietää parhaiten paikallisen varautumisvalmiuden sekä
toi min ta ta vat. Yhteistyö Etelä-Karjalassa kuntien ja pe las tus lai tok-
sen välillä toimii hyvin EK-turva organisaation avulla. Tämä esitys tii-
vis tää yhteistyön toimivuutta entisestään."

Oheismateriaali: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja
vä li ai kai ses ta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muut ta mi-
ses ta

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon Ete lä-Kar ja-
lan Pelastuslaitokselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi
pe las tus lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä
eräi den muiden lakien muuttamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Talouden kuukausiraportti 10/2017

1946/02/02/02/2017

KH § 337 Valmistelija: Kaisa Heino

 Talous- ja rahoitushallintopalvelut 22.11.2017, talous- ja
rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen:

"Lokakuun talouden kuukausiraportti.

Toimintakate

Toimintakate on toteutunut lokakuussa -0,1 M€ suunniteltua
huonommin ja tammikuusta lokakuuhun 5,8 M€ suunniteltua
paremmin. Vuoden lopun toimintakate ennuste on 5,0 M€
suunniteltua parempi.

Verotulot

Verotulot ovat toteutuneet lokakuussa 0,5 M€ suunniteltua
paremmin ja tammikuusta lokakuuhun 2,2 M€ suunniteltua
paremmin. Vuoden lopun verotulojen ennuste on 2,2 M€
suunniteltua parempi. On kuitenkin erittäin mahdollista että
loppuvuoden verotilitykset kokevat notkahduksen.

Vuosikate

Vuosikate on toteutunut lokakuussa 0,4 M€ suunniteltua paremmin
ja tammikuusta lokakuuhun 8,1 M€ suunniteltua paremmin. Hyvää
vuosikatteen kehitystä selittää suunniteltua parempi toimintakate ja
verotulot. Vuoden lopun vuosikate ennuste on 7,3 M€ suunniteltua
parempi.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on toteutunut lokakuussa 0,4 M€ suunniteltua
paremmin ja tammikuusta lokakuuhun 8,4 M€ suunniteltua
paremmin. Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan ennen
tilinpäätösjärjestelyjä 7,6 M€ positiivinen.

Kaupungin talous on kaiken kaikkiaan toteutunut suunniteltua
paremmin. Vastuualueiden kirjalliset toiminnan katsaukset ovat
luettavissa elokuun osalta kunkin vastuualueen toiminnan
katsauksissa."

  Talouden ja toiminnan KK-raportti on luettavissa
luottamushenkilöiden omassa portaalissa osoitteessa
http://paattajatimatra.weebly.com

http://paattajatimatra.weebly.com
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Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

  __________________
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Kaupunginhallitus § 338 27.11.2017

Kaupunginvaltuuston päätösten 13.11.2017 täytäntöönpano

1802/00/02/00/2017

KH § 338 Valmistelija: Kaisa Heino

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston päätökset
13.11.2017 pannaan täytäntöön seuraavasti:

 4. Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018

  Päätöksestä ilmoitetaan talous- ja rahoitushallintopalveluille,
verohallinnolle sekä kuntaliitolle.

 5. Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

  Päätöksestä ilmoitetaan talous- ja rahoitushallintopalveluille,
verohallinnolle sekä kuntaliitolle.

 6. Imatran Vuokra-asunnot Oy:n takaushakemus

Päätöksestä ilmoitetaan Imatran Vuokra-asunnot Oy:lle sekä
talous- ja rahoitushallintopalveluille.

 7. Imatran Seudun Yritystilat Oy:n SVOP-rahoitushakemus

Päätöksestä ilmoitetaan Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle sekä
talous- ja rahoitushallintopalveluille.

 8. Imatran Toimitilat Oy:n SVOP-rahoitushakemus

Päätöksestä ilmoitetaan Imatran Toimitilat Oy:lle sekä talous- ja
rahoitushallintopalveluille.

 9. Eron myöntäminen Tom Färdille kunnallisista
luottamustehtävistä

  Päätöksestä ilmoitetaan ao. henkilöille, kaupunkikehitys-
lautakunnalle sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Lasten liikennepuiston
rakentaminen Imatralle

2395/10/03/01/2017

KV § 106 Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen
kau pun gin val tuus tol le:

 "VALTUUSTOALOITE SELVITYSTYÖSTÄ LASTEN LII KEN NE-
PUIS TON RAKENTAMISEKSI IMATRALLE

 Imatralla on nyt (syksy 2017) noin 233 esikouluikäistä ja noin 2163
pe rus kou lua käyvää lasta. Jalankulkijoina 7-9 -vuotiaille lapsille sat-
tuu eniten henkilövahinkoja, pyöräilijöiden riskiryhmässä on 10-14
-vuo ti aat. Imatralla liikenneturvallisuuden haasteina ovat erityisesti
pi den ty vät koulumatkat sekä osittain kevytliikenneväylien puute.
Useim mat lasten kohdalle tapahtuvat liikenneonnettomuudet ta pah-
tu vat juuri suoja- ja pyöräteiden ulkopuolella. Lasten louk kaan tu mis-
ris ki liikenteessä on kaksinkertainen aikuisväestöön verrattuna.

 Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tapahtuva liikennekasvatus on
olen nai nen osa koko eliniän kattavaa liikennekasvatusjärjestelmää.
Täl löin luodaan pohja liikenneajattelulle ja liikennekäyttäytymiselle.
Las ten liikennekasvatusta voi toteuttaa päiväkotien ja koulujen li säk-
si liikennepuistossa. Liikennepuistoja on mm. Espoossa, Hel sin gis-
sä, Iisalmessa, Jämsässä, Kempeleessä, Kiteellä, Kouvolassa, Ku ri-
kas sa, Lappeenrannassa, Lapualla, Oulussa, Raahessa, Tam pe-
reel la, Turussa, Valkeakoskella, Varkaudessa ja Rantasalmella.

Liikennepuiston toiminta suunnataan pääasiassa päiväkoti- ja
ala-as te ikäi sel le. Yläasteikäisille voidaan erikseen järjestää esim.
mo po kou lu ja. Monissa kaupungeissa liikennepuiston ylläpidosta
vas taa vat tavallisesti nuorisoasiankeskukset, joilla on myös tapana
pal ka ta nuoria puistoon kesätyöntekijöiksi. Useissa kaupungeissa lii-
ken ne puis tois sa toteutettavat lasten liikennekasvatuksen tavoitteet
ovat:
 herättää lapsen kiinnostus liikenteeseen
 tehdä lapsen oma liikkuminen turvalliseksi liikenteessä
 positiivisen asennoitumisen luominen liikenteeseen
 ennaltaehkäistä liikenneonnettomuuksia ja tapaturmia
 tehdä liikennemerkit ja -säännöt lapsille ja nuorille ym mär ret tä-

vik si
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 Aloitteen tavoitteena on selvittää

1. Mistä löytyisi paikka lasten liikennepuiston rakentamiseksi?
Pa ras ta olisi, jos löytyisi maa-alue läheltä Mansikkalan uutta
kou lu kes kus ta sekä 200 sadan lapsen päiväkotia. Meneillään
ole vas sa kaavamuutoksissa tämä tulisi ottaa huomioon. Puis-
ton saavutettavuus Mansikkalan koulukeskuksen lä hei syy des-
sä on muillekin kuntalaisille sijainniltaan ylivoimainen. Puiston
suun nit te lun ja rakentamisen lähtökohtana tulee olla alueen
mo ni käyt töi syys, ts. puistoa tulee voida hyödyntää kai ken lais-
ten tapahtumien järjestämiseen myös liikennepuiston toi mi-
kau den ulkopuolella. Talvisin liikennepuiston reitistön päälle
voi tehdä lumiolosuhteista riippuen pienten lasten "hiih to-
maan", joka siten osaltaan monipuolistaisi Mansikkalan kou lu-
kes kuk sen päiväkoti ja ala-asteikäisten lii kun ta mah dol li suuk-
sia.

2. Hankkeen mahdolliset kustannukset sekä onko siihen saa ta-
vis sa julkista rahoitusta.

3. Mahdollisuus toteuttaa hanke kunnan sekä paikallisten jär jes-
tö jen ja yritysten kanssa yhteistyönä siten, että paikalliset yri-
tyk set ja yhteisöt organisoisivat osittaisen varainhankinnan lii-
ken ne puis ton irtaimen kaluston hankintaan (mm. ajoneuvot ja
ra ken nuk set)."

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja hal-
lintosäännön 89 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 ___________________

KH § 339 Valmistelija: Kaisa Heino

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa aloitteen valmisteltavaksi si joi tus-
pai kan ja liikennepuiston kustannusarvion osalta kaupunkikehitys- ja
tek ni set palvelut vastuualueelle, sekä toisaalta osallisuus-, kol man-
nen sektorin yhteistyömahdollisuuksien selvittelyn ja käyt tä jä nä kö-
kul mas ta hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden vastuualueelle sekä
osal li suus pro ses seis ta vastaaville viranhaltijoille (Sirkku Sarlomo/
Heik ki Laine). Vastuuviranhaltijoiden tulee huolehtia yhteistyössä
poik ki hal lin nol li ses ta valmistelusta asiassa, sekä ottaa valmistelussa
huo mi oon kuntalaisten kuuleminen ja/tai vaikutusten arvioinnin suo-
rit ta mi nen siten, että määräaika em. valmistelulle on 28.2.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginvaltuusto § 107 13.11.2017
Kaupunginhallitus § 340 27.11.2017

Imatran Siniset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kulunvalvojat kouluihin -
pilottihanke

2397/09/00/2017

KV § 107 Imatran Siniset valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen
kau pun gin val tuus tol le.

"KULUNVALVOJAT KOULUIHIN - PILOTTIHANKE

Tiivistelmä aloitteesta

Koska Imatran kouluissa ei ole käytännössä minkäänlaista ku lun val-
von taa, on aloitteen tarkoitus luoda ensiaskeleet turvallisuuden li-
sää mi sel le kouluissa ja päiväkodeissa lähes ilman investointeja ja
pie nin kokonaiskustannuksin. Luo samalla positiivisia vaikutuksia
työ urien ja työmarkkinoiden kehitykselle.

Aloitteen sisältö

Ennen uusien koulukeskusten valmistumista Imatralla koulua käy-
dään joka vanhoissa kouluissa tai väistötiloissa. Myös Suomessa ul-
ko puo li sen väkivallan uhka kouluja ja päiväkoteja kohtaan on li sään-
ty nyt ja siihen tulee varautua viimeistään nyt. Pienetkään paik ka kun-
nat eivät ole suojassa tältä uhalta. Lisäksi tiedetään kokemuksesta,
et tä tiloissa käy joskus ulkopuolisia mm. valitsemassa vaatteita ja
ken kiä käytävältä.

Tällä hetkellä käytössä olevissa tiloissa ei ole valmiuksia eikä kus-
tan nus syis tä kään mahdollisuuksia järjestää nykyaikaista ku lun val-
von taa. Kuitenkin jo siirtymävaiheen aikana olisi järkevää lisätä kou-
lu yh tei sö jen turvallisuutta Imatralla. Aikanaan valmistuvien uusien
kou lu kes kus ten osalla toiminta sitten jatkuisi tekniikkaratkaisuilla
tuet tu na.

Ilman uutta tekniikkaa tämä on toteutettavissa koulukohtaisella val-
vo ja pe ri aat teel la yhdistettynä keskitettyyn sisäänkäyntiin. Tulisi luo-
pua nykyisestä "kaikki ovet auki" -käytännöstä. Kyse on kevyestä,
lä hin nä paikallaolevasta henkilöstä tai kahdesta ilman vartijan oi-
keuk sia tai vastuita. He tekisivät vain tässä aloitteessa kuvattavaa
työ tä. Kiinteistöhoidolliset tehtävät eivät sisälly tähän toimintaan.
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Tehtäviä voi luonnehtia myös info-pisteenkaltaiseksi toiminnaksi,
jos sa tietoa välitetään eri suuntiin ja ollaan näkyvillä. Mitään ei tar vit-
si si rakentaa tätä varten - vain henkilö ja älypuhelin. Lähinnä tar koi-
tus on seurata, ketä alueella ja rakennuksissa liikkuu sekä kysellä
mil lä asialla ulkopuoliset ovat. Lisäksi voi neuvoa vanhempia, op pi-
lai ta ja ulkopuolisia asioijia. Tämä jo itsessään toimisi ehkäisevänä
te ki jä nä ja ainakin varmistaisi nopean tiedonkulun ongelmien il-
maan tues sa. Näkyvyys ja kouluympäristön seuranta estäisi myös
mah dol li sia pyörävarkauksia. Samat henkilöt voisivat soveltuvien
osin ohjata/opastaa jättöliikennettä, joka esim. Kosken koulun osalta
on osittain sekavaa ja liikennesääntöjen vastaista.

Näihin tehtäviin voitaisiin tarvittaessa lyhytkouluttaa te-keskuksen
asiak kais ta sopivimmat. Sopivia ja halukkaita löytyy ja lisäksi kau-
pun gin on mahdollista saada palkkatukea. Monen koulutus- ja työ-
ura saattaisi käynnistyä tällä työtehtävällä, esim. jatkuen var ti ja kou-
lu tuk sen kautta. Syntyvät työpaikat eivät olisi vakituisia vaan mää rä-
ai kai sia läpimenopaikkoja kunkin henkilön osalta. Turvallisuusala
tar vit see uusia alalle tulijoita. Tämä olisi erittäin hyvä palk ka tu ki koh-
de, ei vääristäisi kilpailua ja tukisi työmarkkinoita.

Työ olisi hyvin tärkeä imatralaisten koululaisten, perheiden ja koulun
hen ki lö kun nan kannalta. Kustannukset eivät olisi merkittäviä suh-
tees sa saatavaan turvallisuushyötyyn. Tässä yhteydessä on mah-
dol li suus pienentää kaupungin maksettavaksi lankeavaa, pit kä ai-
kais työt tö myy des tä aiheutuvaa sakkomaksua, joka on suu ruu del-
taan 50 % tai 70 % työmarkkinatuesta.

Virkamiestyönä tulee nopeasti selvittää sopivan henkilöstön saa ta-
vuus, koulutus sekä kustannukset kun huomioidaan tuet ja säästöt.
Al ku vuo des ta on parhaimmat mahdollisuudet myönteisiin palk ka tu ki-
pää tök siin. 2018 alku asetetaan tavoitteeksi. Todellinen tarve ts.
auk ko turvallisuudessa on olemassa koko ajan. Tämän hankkeen
voi katsoa olevan pilottihankkeen Suomessa. Toimiessaan hyvin sitä
voi daan jatkaa pysyvänä ja jälleen mallia voi ottaa Imatralta."

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja
hallintosäännön 89 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 ___________________
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KH § 340 Valmistelija: Kaisa Heino

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa aloitteen valmisteltavaksi ti la hal-
lin ta- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turuselle siten, että hän kutsuu
val mis te luun mukaan tarvittavat muut vastuuviranhaltijat ja asian tun-
ti jat muun muassa työllistämis- ja palkkatukiratkaisujen tar kas te le mi-
sek si, huomioon ottaen valmistelussa myös tehtävän edellyttämät
toimivaltuusvaatimukset. Määräaika valmistelulle on 28.2.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Imatran Siniset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Koulukeskusten
turvallisuus ja näkyvyys

2396/10/03/01/2017

KV § 108 Imatran Siniset valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen
kau pun gin val tuus tol le:

 "Koulukeskusten turvallisuus ja näkyvyys

Tiivistelmä aloitteesta

 Imatran Sininen valtuustoryhmä esittää, että Vuoksenniskan, Man-
sik ka lan ja Kosken koulukeskusten julkisivut ja koulukeskusten pi-
ha-alu eet valaistaan riittävästi.

Aloitteen sisältö

 Palveluverkkoratkaisu tiivistää koulu- ja päiväkotitoiminnan kolmeen
yk sik köön lähitulevaisuudessa.

 Tulevissa koulukeskuksissa on toimintaa aamusta iltamyöhään. Tä-
mä tarkoittaa ajoittain vilkastakin ihmisvirtaa ja liikennettä alueilla.
Hy vin valaistut koulukeskusten piha-alueet ja myös koulukeskusten
lä hel lä sijaitsevat alueet esim. oppilaiden jättöpaikka, parkkialueet
(au tot, mopot, polkupyörät), alikulkuväylät ym. pitää valaista. Va lais-
tut alueet lisäävät merkittävästi ihmisten turvallisuutta.

 Valaistus on myös keskeinen osa pihaympäristöä. Ammattimainen
va lo suun nit te lu tuottaa parhaan tuloksen. Iltaisin piha-alueet toimivat
myös lähiliikuntapaikkoina.

Kolme koulukeskusta on merkittävä taloudellinen investointi tu le vai-
suu teen. Hyvin suunniteltu rakennusten julkisivuvalaistus korostaa
ra ken nuk sen arvoa, luo tunnelmaa, tyylikkyyttä ja valaistu rakennus
on myös pimeällä hyvä maamerkki. Tämä tuo esille myönteistä Imat-
ra-ku vaa niin kuntalaisille itselleen kuin vierailijoillekin."

Liite: Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja hal lin to-
sään nön 89 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen kau pun gin-
hal li tuk sen valmisteltavaksi.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2017 800

Kaupunginvaltuusto § 108 13.11.2017
Kaupunginhallitus § 341 27.11.2017

KH § 341 Valmistelija: Kaisa Heino

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa aloitteen valmisteltavaksi
tilahallinta- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turuselle. Määräaika
valmistelulle on 31.1.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 342 27.11.2017

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH § 342 Pöytäkirja

Rakennusvalvontajaosto 14.11.2017

Viranhaltijapäätökset

Hallintojohtaja
 - 21.11.2017 § 10 / Erillislisän maksaminen Etelä-Karjalan

maakuntauudistuksen valmistelutyöhön osallistuville viranhaltijoille

Kaupunginjohtaja
- 13.11.2017 § 61 / Markkinointiyhteistyö/pääyhteistyö-
kumppanuus/Veiterä ry:n Veteraanit
- 23.11.2017 § 62 / Imatran Yhteislukion opinto- ja tutustumismatka
Jiaxiniin
- 23.11.2017 § 63 / Itsenäisyyspäivän ajan tapahtumat

Talousjohtaja
- 13.11.2017 § 28 / Asumisoikeusmaksun vahvistaminen/
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Myrskykuja 19 D 17
- 21.11.2017 § 29 / Uusi päätös. As Oy Hentun-Liisan -nimisen
yhtiön osakkeiden 831-910 myynti

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

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 343 27.11.2017

Saapuneet kirjeet

KH § 343 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2017

Dnro 1803/14.00.01/2017

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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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:

321 - 328, 334 - 343

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

329 - 333

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:  329 - 333

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:    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


