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Kaupunginhallitus

Aika 28.08.2017 klo 09:25 - 09:56

Paikka Hotelli Ambassador, Premier-sali, Pietari

Osallistujat

Läsnä Helminen Anna puheenjohtaja
Nokelainen Ilkka 1. varapuheejohtaja
Airas  Mikko 2. varapuheenjohtaja
Aalto Airi jäsen
Härkönen Timo jäsen
Lankinen Veikko jäsen
Luukkanen Heikki jäsen
Saaristo Lilla jäsen
Telkkä Jani jäsen
Äikää Tarja jäsen

Poissa Nissinen Anne jäsen
Matikainen Tommi valtuuston 1 vpj.
Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja

Muut osallistujat Hasu Rami vs. kaupunginjohtaja
Heino Kaisa hallintojohtaja
Roslakka Kai talousjohtaja
Malm Niina valtuuston puheenjohtaja
Saarimäki Erkki valtuuston 2 vpj
Äikäs Topiantti kaupunkikehitysjohtaja

Allekirjoitukset

 Anna Helminen Kaisa Heino
 puheenjohtaja sihteeri

Käsitellyt asiat 225 - 236

Pöytäkirjan tarkastus

 Jani Telkkä Mikko Airas

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

5.9.2017 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kaupunginhallitus § 225 28.08.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KH § 225

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 226 28.08.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

KH § 226

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jani Telkkä ja Mikko Airas.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 227 28.08.2017

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

KH § 227 1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin
nimeämien edustajien tiedoksiannot

 - Selvitettiin kaupunginhallituksen nimeämien edustajien
tiedotuskäytäntöä kaupunginhallitukselle 

 2. Karjalan prikaati/Kaakkois-Suomen aluetoimisto
 - Tukitarpeet puolutusvoimilta vuodelle 2018

 3. Viranhaltijaedustajat konserniyhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä
 - Taulukko oheismateriaalina

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 228 28.08.2017

Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä Osallistu ja vaikuta työryhmän
toiminnan järjestäminen v. 2017-2021

2127/00/00/01/2017

KH § 228 Valmistelija: Kaisa Heino

Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon sel vi-
tys:

 "Kuntalain 27 ja 28 §:ien mukaan kunnanhallituksen on asetettava
van hus- ja vam mais neu vos tot ja huolehdittava niiden toi min ta edel ly-
tyk sis tä. Van hus- ja vammaisneuvostot voivat olla useamman kun-
nan yhteisiä. Van hus- ja vammaisneuvostojen toimikausi on val tuus-
to kau si. Val tuus to kau del le 2017-2021 tulee nimetä uudet vanhus- ja
vam mais neu vos tot. Asukkaiden osallistumisoikeuksia kos ke val ta
osal ta (5. luku) 1.5.2015 voimaantullutta kuntalakia so vel le taan
vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien.

Neuvostojen valinta

 Ennakkotietona uusien neuvostojen nimeämisen menettelytavasta
ja aikataulusta on tie do tet tu järjestöille paikallislehdissä ja kaupungin
net ti si vuil la sekä toi mi via neuvostoja on informoitu kokouksissa. Me-
net te ly ta vas ta on sovittu toimivien neuvostojen kanssa. Kau pun gin-
hal li tuk sen nimettyä puheenjohtajat neuvostoihin jär jes tö jen edus ta-
jat kutsutaan puheenjohtajan johdolla ai kai sem man käytännön mu-
kai ses ti kokoukseen, jossa järjestöt sopivat neu vos to jen jäsenten ja
va ra jä sen ten paikkajaosta.

Organisointi, tehtävät ja toimivaltuudet

 Neuvostot toimivat Imatran kaupunginhallituksen alaisuudessa. Neu-
vos to jen pu heen joh ta ja na toimii kaupunginhallituksen nimeämä
edus ta ja. Va ra pu heen joh ta ja na toimii järjestön edustaja. Neu vos to-
jen sihteerinä toi mii konsernipalvelujen nimeämä viran-/toimenhaltija
vies tin tä ja osal li suusprosessista.

 Kuntalain mukaan vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava
mah dol li suus vaikuttaa kun nan eri toimialojen toiminnan suun nit te-
luun, valmisteluun ja seu ran taan asioissa, joilla on merkitystä ko.
asu kas ryh män hy vin voin nin, terveyden, osallisuuden, elin ym pä ris-
tön, asumisen, liik ku mi sen tai päivittäisistä toiminnoista suo riu tu mi-
sen taikka hei dän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
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Kaupunginhallitus § 228 28.08.2017

 Kuntalain lisäksi neuvostojen tehtävistä ja toimivaltuuksista sää-
detään vammaisneuvoston osal ta vammaispalvelulaissa ja van hus-
neu vos ton osalta van hus pal ve lu lais sa. Imatran kaupunginhallituksen
pää tök sel lä 18.1.2016 § 19 veteraaniasiaintoimikunta sulautettiin
van hus neu vos ton toimintaan, joten myös veteraanipalvelujen asiat
kuu lu vat vanhusneuvoston toimintaan.

Neuvostojen kokoonpano

 Kaupunginhallituksen päätöksen 18.1.2016 § 19 mukaan vanhus- ja
vam mais neu vos tot muo dos tu vat seuraavista jäsenistä:

 - 1 kaupunginhallituksen edustaja (puheenjohtaja)
 - 1 hyvinvointilautakunnan edustaja
 - 1 kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
 - 7 järjestöjen nimeämää edustajaa
 - 1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin edustaja
 - 1 konsernipalvelujen nimeämä sihteeri

 Kullekin jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen.

 Toimivan vammaisneuvoston kanta on, että toimintaa jatketaan seu-
dul li se na. Seu dul li ses sa toiminnassa ovat olleet mukana Imatra,
Ruo ko lah ti ja Raut jär vi. Ruokolahden ja Rautjärven kunnat sekä pai-
kal li set jär jes töt ovat myös nimenneet edustajansa vam mais neu vos-
toon. Vam mais neu vos to jen jäsenistä säädetään kuntalaissa, että
vam mais neu vos tos sa tulee olla riittävä edustus vammaisilla hen ki-
löil lä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään.

 Kaupunginhallitus päätti 2.5.2016 § 114 perustaa Osallistu ja vai ku-
ta-työ ryh män, jonka jä se net ovat:

 - 1 Kaupunginhallituksen edustaja (puheenjohtaja)
 - 1 Hyvinvointilautakunnan edustaja
 - 1 Kaupunkikehittämislautakunnan edustaja
 - kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori (sihteeri) 
 - viestintäpäällikkö

 Osallistu ja vaikuta työryhmän tehtävänä kuntalaisten osallistumisen
ja vaikuttamisen vah vis ta mi ses sa on:

 - toiminnan kehittämisen ohjaus ja toteutumisen seuranta
 - vuosittaisten toiminnan painotusten priorisointi resurssit huomioon

ot taen
 - keskustelu ja palaute osallistu ja vaikuta toiminnasta evästyksenä

toi min nan ke hit tä mi seen
 - tarvittaessa työryhmän tulee saattaa em. tehtäviinsä liittyvä asia

kau pun gin hal li tuk sel le linjattavaksi.
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Kaupunginhallitus § 228 28.08.2017

 Hyvinvointilautakuntaa ja kaupunkikehittämislautakuntaa on pyy det-
ty nimeämään 22.8.2017 kokouksissa edustajat ja varaedustajat
van hus- ja vam mais neu vos toi hin sekä jäsenet osallistu ja vaikuta
-työ ryh mään.

 Kokouspalkkioissa ja matkakustannusten korvaamisessa nou da te-
taan Imatran kaupungin hal lin to sään töä. Vammaisneuvoston toi min-
nas sa seudun kunnat mak sa vat kuntansa ja järjestöjen edustajien
ko kous palk kiot ja mat ka kor vauk set."

Kaupunginhallitus on viime valtuustokaudella (2.5.2016 § 114)
nimennyt osallistu- ja vaikuta työryhmään kaupunginhallituksen
edustajaksi kaksi jäsentä.

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää nimetä puheenjohtajat
 vanhus- ja vammaisneuvostoille sekä osallistu ja vaikuta -työ ryh-

mään seuraavasti: vanhusneuvoston puheenjohtajaksi
________________, vammaisneuvoston puheenjohtajaksi
________________, ja osallistu ja vaikuta -työryhmään edustajaksi
__________________   _______________ (työryhmän
puheenjohtaja).

 Kaupunginhallitus päättää edelleen, että

 - Ruokolahden ja Rautjärven kuntia pyydetään 31.8.2017
mennessä nimeämään vammaisneuvostoon oman
kuntansa edustajat edellä olevan mukaisesti,

 - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriä pyydetään
31.8.2017 mennessä nimeämään edustajansa vanhus- ja vam mais-
neu vos toi hin,

 - neuvostojen puheenjohtajat kutsuvat  järjestöt ja toimijat koolle so-
pi maan neuvostojen jäsenistä ja varajäsenistä vuosille 2017-2021
niin, että uusi toimikausi voi alkaa välittömästi,

 - neuvostoille annetaan tehtäväksi valmistella soveltuvin osin yh te-
näi set toimintasäännöt syksyn 2017 aikana kaupunginhallituksen
hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin. Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Jerena
Juutilainen, vammaisneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin Heikki
Luukkanen ja Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajiksi valittiin
Ilkka Nokelainen ja Mikko Airas, joista Mikko Airas toimii työryhmän
puheenjohtajana.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 229 28.08.2017

Kaupungin edustajien nimeäminen eri toimielimiin ja yhteisöihin
valtuustokaudelle 2017 - 2021

1969/00/04/02/2017

KH § 229 Valmistelija: Kaisa Heino

 Kaupunginhallitus nimeää hallintosäännön 16 §:ssä määritellyin
valtuuksin kaupungin edustajat ja ehdokkaat eri hallinto- ja
toimielimiin sekä yhteisöihin. Nimeämiset on tehty
valtuustokausittain koko valtuustokaudeksi.

Liitteet: Asunto-osakeyhtiöt
 Kiinteistöosakeyhtiöt
 Neuvottelukunnat ja muut
 Säätiöt
 Yhdistykset

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää edustajiensa nimeämisestä eri
toimielimiin ja yhteisöihin valtuustokaudeksi 2017 - 2021.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä esitetyt
edustajat sekä seuraavat kokouksessa esitetyt edustajat:

Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö

 Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen

 Airi Aalto  Irma Hujanen
 Heikki Luukkanen Suvi Rautsiala

 Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry

 Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen

 Veikko Lankinen Timo Härkönen

Imatran lentokentän Kannatusyhdistys ry

 Hallituksen jäsen Hallituksen varajäsen

 Tommi Matikainen  Heikki Tanninen
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Kaupunginhallitus § 229 28.08.2017

Imatran palvelutaloyhdistys ry

 Hallituksen jäsen

 Veikko Hämäläinen

 Vuosikokousedustaja Vuosikokouksen varaedustaja

 Rauni Mynttinen Tuija Kuikka

Suomen Kotiseutuliitto ry

 Vuosikokousedustaja Vuosikokouksen varaedustaja

 Veikko Hämäläinen Juuso Häkkinen

Suomen Musiikkioppilaitosten liitto ry

 Vuosikokousedustaja Vuosikokouksen varaedustaja

 Lilla Saaristo Airi Aalto

Suomi-Venäjä-seuran Etelä-Suomen piiri ry

 Vuosikokousedustaja  Vuosikokouksen varaedustaja

 Timo Mykrä  Kari Salmela

 Immalanjärven yhteisten vesialueiden osakaskunta

 Vuosikokousedustaja  Vuosikokouksen varaedustaja

 Heikki Tanninen Timo Kosunen

Itä-Suomen Yliopistoseura

 Hallituksen jäsen  Hallituksen varajäsen

 Lilla Saaristo Airi Aalto

Imatran kesäyliopistotoimikunta

 Lahja Id
 Heli Mattila
 Liisa Lajunen
 Helena Roiha
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Kaupunginhallitus § 229 28.08.2017

Imatra-Svetogorsk kaksoiskaupungin johtoryhmä

 Niina Malm
 Ilkka Nokelainen
 Anna Helminen
 Erkki Saarimäki

 Kansalaisopistojen liiton liittokokous

 Varsinainen edustaja  Varaedustaja

 Lahja Id  Pirjo Tella-Pulliainen

Kaupungin yhteistyötoimikunta

 Varsinaiset edustajat  Varaedustajat

 Ilkka Nokelainen Anne Nissinen
 Mikko Airas  Veikko Lankinen

 Pöytäkirjaan liitetään päivitetyt edustajataulukot.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 230 28.08.2017

Verotuksen oikaisulautakunnan jäsenehdokkaan nimeäminen

2099/00/04/00/2017

KH § 230 Valmistelija: Kaisa Heino

 Verohallinnon saatekirje 7.6.2017:

 "Kuntaa pyydetään tekemään ehdotus lähimpänä sijaitsevien ve ro-
tuk sen oikaisulautakunnan jaostojen jäseniksi ja heidän hen ki lö koh-
tai sik si varajäsenikseen. Oikaisulautakunnan toimikausi alkaa
1.1.2018 ja päättyy 31.12.2022.

 Ehdotuksessa pyydetään mainitsemaan:
 Jaoston numero ja sijaintipaikka
 Jäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite
 Varajäsenen nimi, osoite ja sähköpostiosoite

 Koska oikaisulautakunnan jaostojen määrä on vähäinen verrattuna
kun tien lukumäärään, on suositeltavaa, että kaksi tai useampi kunta
te kee yhteisen ehdotuksen. Ehdotuksen mukaan tulee liittää tar vit ta-
va selvitys jäsenen ja varajäsenen perehtyneisyydestä verotukseen
se kä molempien kirjallinen suostumus tehtävään.

 Ehdotus sekä siihen liitetyt suostumukset ja selvitykset pe reh ty nei-
syy des tä verotukseen pyydetään lähettämään Verohallinnolle
15.9.2017 mennessä mielellään sähköpostitse osoitteella
verohallinto@vero.fi (aihekenttään: Jäsenten ehdottaminen ve ro tuk-
sen oikaisulautakuntaan) tai postitse osoitteella Verohallinto, PL
325, 00052 VERO."

 Lappeenranta - Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta on käsitellyt
22.8.2017 yhteisen jäsenen nimeämistä lautakuntaan. Työ va lio kun-
nan linjauksen mukaan alueen kaupungit ja kunnat ehdottaisivat yh-
tei ses ti verotuksen oikaisulautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi Lap-
peen ran nan kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen
ja varajäseneksi Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttilan.

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää verotuksen oikaisulautakunnan
var si nai sek si jäseneksi Lappeenrannan kaupungin strategia- ja ra-
hoi tus joh ta ja Olli Naukkarista ja varajäseneksi Rautjärven
kunnanjohtaja Harri Anttilaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 231 28.08.2017

Edustajien nimeäminen Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville ja
seminaariin 7.9.2017

337/00/04/00/2017

KH § 231 Valmistelija: Kaisa Heino

Suomen Kuntaliitto ry/Valtuuston vaalilautakunta 7.6.2017:

"Kutsu Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntapäiville ja seminaariin
7.9.2017

Aika ja paikka

Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta kutsuu Kaakkois-Suomen vaa-
li pii rin kuntapäivät koolle Kouvolaan 7.9.2017. Kokouspaikkana on
Ori ginal Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, Kouvola.

Kuntapäiväedustajien valinta

Kaakkois-Suomen vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saa-
vat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan
asu kas lu vun mukaan. Vaalipiiri määräytyy samoin kuin edus kun ta-
vaa leis sa. Kunnan asukasluku määräytyy 30.11.2016 väes tö tie to jär-
jes tel män tietojen mukaan.

Kunnan asukasluku Edustajia

 enintään 10.000 1
 10 001 - 50 000 2
 50 001 - 100 000 3
 yli 100 000  4

Kunnanhallitus tai valtuusto valitsee kokousedustajat. Jos kunnalla
on enemmän kuin yksi edustaja, olisi suotavaa valita sekä naisia et-
tä miehiä.

Varsinaisille edustajille voidaan valita tarpeellinen määrä va ra edus-
ta jia, henkilökohtaisia tai sijaantulojärjestyksessä. Varaedustaja
osal lis tuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estynyt saa pu-
maan kokoukseen.

Kunnat vastaavat omien edustajiensa matkakustannuksista.
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Kaupunginhallitus § 231 28.08.2017

Ilmoitus osanottajista

Tiedot kunnan kokousedustajista (kunta, edustajan nimi, säh kö pos ti-
osoi te ja puolue) pyydetään ilmoittamaan sähköisesti osoitteessa
https://kou lu tus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=9262 Pyydämme
sa mal la ilmoittamaan myös kokousedustajien mahdolliset eri tyis ruo-
ka va liot. Linkki on käytettävissä 1.8.2017 alkaen ja pyydämme il-
moit ta maan tiedot viimeistään 31.8.2017.

Jos varaedustaja osallistuu kokoukseen, asiasta voi ilmoittaa säh-
köi ses ti em. osoitteessa (kunta, estyneen varsinaisen edustajan ni-
mi, varaedustajan nimi, sähköpostiosoite, ja puolue sekä mah dol li-
nen erityisruokavalio). Varaedustaja voi myös ilmoittautua ko kous-
pai kal la, jolloin hänen osallistumisoikeutensa todennetaan kunnan
an ta mal la valtakirjalla tai muulla luotettavalla tavalla.

Kuntapäiväkokous 7.9.2017

Ilmoittautuminen kuntapäiville on klo 14.30 - 15.00.

Kuntapäiväkokoukselle on varattu aikaa klo 15 - 16. Ainoa var si nai-
nen kokousasia on vaalipiirin ehdokaslistojen nimeäminen val tuus-
kun nan vaalia varten. Kokouksen esityslista on liitteenä 1.

Rekisteröity puolue, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin
kun nan valtuustossa, voi antaa yhden ehdokaslistan. Vaalipiirin kol-
me kuntaa voi antaa yhteisen ehdokaslistan. Ehdokaslistat lä he te-
tään Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunnalle viimeistään 28.8.2017
klo 9. Vaalilautakunta toimittaa määräajassa saapuneet eh do kas lis-
tat vaalipiirien kuntapäiville.

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan vaalipiirien kuntien jä sen ää-
nes tyk ses sä 15.11. - 31.12.2017 Kuntaliiton valtuuskuntaan 5 jä sen-
tä ja 5 varajäsentä.

Ehdokasasettelua sekä valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat
oh jeet liitteenä 2, diasarja "Kuntaliiton valtuuskunnan valinta vuonna
2017" on liitteenä 3, sähköiset ehdokaslistalomakkeet ovat liitteenä
4 ja 5 sekä listaus Kaakkois-Suomen vaalipiirin kunnista ja kuntien
asu kas lu vuis ta 30.11.2016 on liitteenä 6.

Seminaari

Kuntapäivien yhteydessä pidetään kokouspaikalla klo 16.30 - 18.30
vaa li pii rin kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijajohdolle tar koi-
tet tu maksuton seminaari, jossa kerrotaan Kuntaliiton johdon ajan-
koh tai set terveiset sekä esittelyt Kuntaliiton konsernin palveluista.
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Kaupunginhallitus § 231 28.08.2017

Seminaariin voi ilmoittautua 1.8.2017 alkaen osoitteessa https://kou-
lu tus fcg.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=9272 Seminaarin ohjelma
löy tyy ilmoittautumislinkin takaa. Seminaaripaikat täytetään il moit-
tau tu mis jär jes tyk ses sä."

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi 7.9.2017 kuntapäivien
yh tey des sä järjestettävän seminaarin ja päättää nimetä ko kous edus-
tajikseen  _____________ ja _____________ sekä heidän
varaedustajikseen _____________ ja _____________.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kokousedustajiksi valittiin Heikki Luukkanen ja
hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Veikko Hämäläinen,
sekä päätettiin, että toinen varsinainen edustaja ja varaedustaja
nimetään ryhmä 22:n kaupungin konsernipalveluihin 29.8.2017
mennessä tekemän ilmoituksen mukaan. 

  __________________
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Kaupunginhallitus § 232 28.08.2017

Talouden kuukausiraportti

1946/02/02/02/2017

KH § 232 Valmistelija: Kaisa Heino

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 24.8.2017, talous- ja
rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen:

"Heinäkuun talouden kuukausiraportti.

Toimintakate

Toimintakate on toteutunut heinäkuussa 0,5 M€ suunniteltua
paremmin ja tammikuusta heinäkuuhun 2,1 M€ suunniteltua
paremmin. Vuoden lopun toimintakate ennuste on 1,4 M€
suunniteltua parempi.

Verotulot

Verotulot ovat toteutuneet heinäkuussa 0,3 M€ suunniteltua
paremmin ja tammikuusta heinäkuuhun 1,4 M€ suunniteltua
paremmin. Vuoden lopun verotulojen ennuste on 1,4 M€
suunniteltua parempi. On kuitenkin erittäin mahdollista että
loppuvuoden verotilitykset kokevat notkahduksen.

Vuosikate

Vuosikate on toteutunut heinäkuussa 0,8 M€ suunniteltua paremmin
ja tammikuusta heinäkuuhun 3,6 M€ suunniteltua paremmin. Hyvää
vuosikatteen kehitystä selittää suunniteltua parempi toimintakate ja
verotulot. Vuoden lopun vuosikate ennuste on 3 M€ suunniteltua
parempi.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on toteutunut heinäkuussa 0,8 M€ suunniteltua
paremmin ja tammikuusta heinäkuuhun 4,1 M€ suunniteltua
paremmin. Vuoden lopun tulosennuste on 4,1 M€ positiivinen.

Kaupungin talous on kaiken kaikkiaan toteutunut suunniteltua
paremmin. Vastuualueiden kirjalliset ”Toiminnan katsaukset” ovat
heinäkuun osalta vielä tyhjät, tämä toiminto julkaistaan elokuun
kuukausiraporttiin."

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Kaupunkikehittämislautakunta § 64 22.08.2017
Kaupunginhallitus § 233 28.08.2017

Lausunto Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista
liikkumisrajoituksista ja -kielloista (1323/2011) asetuksen muuttamisesta

2172/00/04/00/2017

KAUPKLTK § 64 Valmistelija: Kaupungingeodeetti Sini Pekkala

Sisäministeriön rajavartio-osasto pyytää Imatran kau pun gil ta lau sun-
toa 15.9.2017 mennessä "Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja
aluet ta kos ke vis ta liikkumisrajoituksista ja -kielloista" annetun ase-
tuk sen (1323/2011) muuttamista koskevasta asetusluonnoksesta.
Edel lä mai nit tu asetus on tullut voimaan 1.1.2012. Asetuksella on
vah vis tet tu Rajavartiolaitoksen toiminnan turvaamiseksi vält tä mät tö-
mät liik ku mis kiel lot mm. kaluston ja materiaalin suojaamiseksi sekä
ih mis ten suo je le mi sek si vaaroilta.

Asetusluonnoksessa muutoksia tulee usean kunnan alueelle,
Imat ran kaupungin alueella tulisi voimaan seuraavat Pelkolan
ra ja var tio ase maa sekä Immolan ampumaradan aluetta koskevat
muu tok set:

1) Kaakkois-Suomen rajavartioston Pelkolan rajavartioaseman
alu eel le vahvistettaisiin asetuksen mukainen liik ku mis kiel to-
alue. Kielto on tarpeen Rajavartiolaitoksen toiminnan ja ka lus-
ton turvaamiseksi. Liik ku mis kiel to ei vaikuta yleisön asiointiin
ra ja var tio ase mal la.

2) Kaakkois-Suomen rajavartioston Immolan ampumaradalle vah-
vis te tun liikkumiskieltoalueen raja muutettaisiin Immolan am pu-
ma ra dan tien eteläpuolelle ampumaradan uuden aidan mu kai-
ses ti.

Esitetyt liikkumiskiellot ovat tarpeen Rajavartiolaitoksen toiminnan
suo jaa mi sek si. Rajavartioasemilla on kyse teknisen valvonnan, ka-
lus ton ja materiaalin suojaamisesta sekä salassa pidettäviksi luo ki-
tel tu jen teknisten ja taktisten menetelmien suojaamisesta. Kyse on
myös sotilaallisen maanpuolustuksen suunnittelun ja valmistelun tur-
vaa mi ses ta. Liikkumiskielto ei estä normaalia yleisöasiointia ra ja var-
tio ase mal la tai vartioston esikunnassa, sillä kielto koskee vain asia-
ton ta liikkumista alueella. 

Pelkolan rajavartioasema ja Immolan ampumarata-alue ovat kum-
mat kin voimassaolevassa yleiskaavassa rajavartiolaitoksen aluetta
(EP-1), asemakaavaa alueilla ei ole. 

Asetusluonnos on tämän päätöksen liitteenä ja muutokset al ku pe räi-
seen, 1.1.2012 voimaantulleeseen asetukseen nähden on luon nok-
ses sa esitetty vihreällä värillä.
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Kaupunkikehittämislautakunta § 64 22.08.2017
Kaupunginhallitus § 233 28.08.2017

Alkuperäistä vuonna 2012 voimaan tullutta asetusta koskeva
muutos eh do te taan tulevan voimaan 1.10.2017.

Vaikutusten arviointi: Asetuksen muutos parantaa Rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksiä
ja suojaa sen kalustoa ja muuta materiaalia sekä menetelmiä.

 Pel ko lan rajavartioaseman alueen liikkumiskielto ei rajoita kul ke mis-
ta niin merkittävästi, että sillä olisi vaikutusta kuntalaisten normaaliin
elä mään. Immolan ampumarata-alueen liikkumiskieltoalueen rajan
muut ta mi nen uuden aidan mukaiseen paikkaan parantaa kun ta lais-
ten turvallisuutta.

Perustelu:  Ratkaisuvalta kuuluu hallintosäännön 15 §:n mukaan kau pun gin hal-
li tuk sel le.

Liitteet:
1) Asetusluonnos 4.8.2017 "Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa

ja aluet ta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun
si sä asiain mi nis te riön asetuksen muuttamisesta"

2) Karttaliitteet Immolan ampumarata-alueesta ja Pelkolan ra ja-
var tio ase man alueesta

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 Kaupunkikehittämislautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel-
le, että asetusluonnos hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KH § 233 Valmistelija: Kaisa Heino

Liitteet:
1) Asetusluonnos 4.8.2017 "Rajavartilaitoksen hallitsemaa tilaa ja

aluet ta koskevista liikkumisrjoituksista ja -kielloista annetun si-
sä asiain mi nis te riön asetuksen muuttamisesta"

2) Karttaliitteet Immolan ampumarata-alueesta ja Pelkolan ra ja-
var tio ase man alueesta

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla ei ole huomautettavaa
ase tus luon nok seen ja päättää toimittaa edellä olevan kau pun ki ke hit-
tä mis lau ta kun nan pöytäkirjan mukaisen lausunnon asiasta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 234 28.08.2017

Lausunto kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidosta
maakuntauudistuksen käynnistymisen jälkeen

2142/01/01/03/2017

KH § 234 Valmistelija: Kaisa Heino

 Lappeenrannan ja Imatran seutujen sekä Luumäen kunnan ym pä ris-
tön suo je lu teh tä vien hoidon organisoitumisvaihtoehtoja selvittävä
työ ryh mä pyytää lausuntoa vaihtoehtoisista toi min ta mal li eh do tuk sis-
taan toimitettavaksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen
22.9.2017 mennessä.

 Imatran seudun ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimissa hoi de-
taan kunnille kuuluvat ympäristöterveydenhuollon tehtävät ja Luu-
mäen kuntaa lukuun ottamatta myös kunnille kuuluvat ym pä ris tön-
suo je lun tehtävät isäntäkuntamallisessa organisaatiossa. Jä te huol-
to vi ran omai nen on organisoitu koko maakunnan laajuisena isän tä-
kun ta mal li se na toimintana Imatralle.

 Maakuntauudistuksessa ympäristöterveydenhuollon tehtävät siir re-
tään maakuntalakiluonnoksen mukaan maakuntien tehtäviksi. La ki-
luon nos mahdollistaisi myös ympäristönsuojelutehtävien hoidon siir-
ron maakuntaan, mikäli kaikki kunnat niin päättävät.  Tähän ei kui-
ten kaan Etelä-Karjalassa vaikuta olevan yhteistä tahtotilaa. Jä te-
huol to vi ran omai sen tehtävien organisointiin ei maakuntalakiluonnos
ota mitään kantaa.

 Ympäristönsuojelun asemaa on selvitetty marraskuusta 2016 lähtien
työ ryh mäs sä, jossa on ollut Luumäen kunnan sekä Lappeenrannan
ja Imatran seudun ympäristötoimien edustus. ”Kunnan ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai sen sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävien jär jes tä-
mi nen Etelä-Karjalassa maakuntauudistuksen yhteydessä” – selvitys
val mis tui 29.6.2017 ja sitä on käsitelty Lappeenranta-Imatra kau pun-
ki seu tu työvaliokunnassa. Työvaliokunta päätti 6.6.2017 ko kouk ses-
saan, että ympäristönsuojelun siirtämistä maakuntahallintoon ei täs-
sä vaiheessa ryhdytä valmistelemaan vaan jatketaan kahden muun
or ga ni soin ti mal lin selvittämistä, joista kunnilta tulee pyytää lau sun-
not. Toinen malli on maakunnan kokoinen isäntäkuntamallinen or ga-
ni saa tio ja toinen nykyisen kaltainen seudullinen organisaatio, mo-
lem mat ilman ympäristöterveydenhuoltoa. Työryhmän laatimassa
sel vi tyk ses sä on kuvattu molempien mallien etuja ja haittoja sekä ar-
vioi tu ja kustannusvaikutuksia.
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Kaupunginhallitus § 234 28.08.2017

 Työryhmä ehdottaa, että ympäristönsuojelutehtävät hoidetaan vas-
tuu kun ta mal lil la maakunnallisesti. Luumäen osalta tehdään tar vit-
taes sa erilliset sopimukset. Työryhmä ehdottaa myös, että syn ty-
vään organisaatioon yhdistetään Etelä-Karjalan jä te huol to vi ran omai-
nen, jolla on oma toimielin. Mikäli kaikilla kunnilla ei ole valmiutta
maa kun nan kokoisen organisaation luomiseen, on työryhmä sitä
miel tä, että jatketaan seudullisissa organisaatioissa.

  Työryhmä ei pidä järkevänä ympäristönsuojelutehtävien hoidon ja-
ka mis ta seudullista yksikköä pienempiin organisaatioihin. Mikäli ym-
pä ris tö ter vey den huol to ei siirry maakuntahallintoon, jatketaan ny kyi-
sis sä organisaatioissa.

  Ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamarin selvitys:

 "Imatran kaupunki kannattaa yhteistä maakunnan kokoista ym pä ris-
tön suo je lu or ga ni saa tio ta vastuukuntamallilla, jos kaikki Ete lä-Kar ja-
lan kunnat päättävät siihen osallistua. Organisaation aloit ta mis ajan-
koh ta tulee sitoa ympäristöterveydenhuollon maakuntaan siir ty mi-
seen. Mikäli maakuntaorganisaatio ei synny tai ym pä ris tö ter vey den-
huol to ei siihen siirry, niin toimintaa jatketaan nykyisen kaltaisesti
seu dul li se na.

 Jätehuoltoviranomaisen on tarkoituksen mukaista siirtyä samaan
maa kun nan kokoiseen vastuukuntaorganisaatioon ym pä ris tön suo je-
lun kanssa, kuitenkin huomioiden lainsäädännön vaateet toimintojen
eril lään pitämisessä. Toistaiseksi on molemmilla oltava omat toi mi-
eli met.

 Kuntien maksuosuuksien tulee vastuukuntamallisessa or ga ni saa-
tios sa perustua asukaslukuun tai muuhun yhtä kus tan nus te hok kaa-
seen jakoperusteeseen. Suoriteperusteinen maksuperuste on liian
työ läs toteuttaa ja kustannustehoton laskutuksen peruste, eikä se
ole sen oikeudenmukaisempi, kuin asukaslukuperusteinen. Sa man-
ta pai set suoritteetkaan eivät ole yhteismitallisia. Tehtävät tulee hoi-
taa kuitenkin lain mukaisesti, ja joissain tapauksissa se vie enem-
män aikaa kuin toisissa.

 Mikäli päädytään maakunnan kokoisen vastuukuntamallisen or ga ni-
saa tion luomiseen, tulee sopimuksessa huomioida, että isäntäkunta
on samassa asemassa saatavien palveluiden suhteen kuin so pi-
mus kun nat, ja että syntyvä ympäristönsuojelun palveluyksikkö ajaa
toi min nal laan ensisijaisesti koko maakunnan etuja."

Oheismateriaali: Lausuntopyyntö liitteineen
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Kaupunginhallitus § 234 28.08.2017

Vs. kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan ympäristöjohtajan
selvityksen mukaisen lausunnon asiasta.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 235 28.08.2017

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

KH § 235 Pöytäkirjat

 Imatran seudun ympäristölautakunta 15.8.2017

 Viranhaltijapäätökset

Vs. kaupunginjohtaja
- 9.8.2017 § 44 / Imatra – Ruokolahti –ravit/markkinointiyhteistyö

 - 9.8.2017 § 45 / Lukiokoulutuksen järjestämislupa, opetuksen
järjestämistä koskevan työryhmän nimeäminen

 - 14.8.2017 § 46 / Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokous
Imatralla/vieraanvaraisuus

 - 14.8.2017 § 47 / Pietarin urheilukomitean ja ampumahiihtokoulun
rehtorin vierailu Imatralla 14. – 15.8.2017/vieraanvaraisuus 

 - 18.8.2017 § 48 / Wiipurilaisen osakunnan kesäretki Imatralle
25.–26.8.2017/vieraanvaraisuus

 Talous- ja hallintopäällikkö
 - 21.8.2017 § 2 / Tulkkauspalveluiden hankinta

 Talousjohtaja 
 - 14.8.2017 § 20 / Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin

ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitointi

Vs. 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 § 236 28.08.2017

Saapuneet kirjeet

KH § 236 Imatran Seudun Yrittäjät ry
 Pöytäkirjanote 14.6.2017 sähköpostikokouksesta
 ELPO-työryhmän Imatran Seudun Yrittäjät ry:n edustus

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

 Korkein hallinto-oikeus
 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
 Julkista hankintaa koskeva valitus 

Oikeusministeriö
Vuoden 2018 presidentinvaali

Saimaan ammattikorkeakoulu
Ilmoitus velkojille osakepääoman alentamisesta

Suomen Museoliitto ry
Vuosikokouksen pöytäkirja 9.5.2017

Väestörekisterikeskus
Vuoden 2018 presidentinvaali: Äänestyspaikkojen ja
keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen

Vs. 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:

225 - 227, 232 - 236

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

228 - 231

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:  228 - 231

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


