IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

25/2017 731

Kaupunginhallitus
Aika

20.11.2017 klo 15:00 - 17:17

Paikka

Kaupungintalo, kokoushuone 138

Käsitellyt asiat
§

Otsikko

Sivu

311

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

733

312

Pöytäkirjantarkastajien valinta

734

313

Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

735

314

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

736

315

Eksoten jäsenkuntaosuus 2018 - ohjaus Imatran edustajille
Eksoten hallintoelimissä

738

316

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite:
Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy

740

317

Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja esteettömän
asumisen työryhmän perustaminen

744

318

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden
2018 presidentinvaalia varten

748

319

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

752

320

Saapuneet kirjeet

753

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

25/2017 732

Kaupunginhallitus
Aika

20.11.2017 klo 15:00 - 17:17

Paikka

Kaupungintalo, kokoushuone 138

Osallistujat
Läsnä

Helminen Anna
Nokelainen Ilkka
Airas Mikko
Aalto Airi
Härkönen Timo
Lankinen Veikko
Luukkanen Heikki
Nissinen Anne
Saaristo Lilla
Telkkä Jani
Äikää Tarja

puheenjohtaja
1. varapuheejohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissa

Hasu Rami
Malm Niina

kaupunginjohtaja
valtuuston puheenjohtaja

Muut osallistujat

Heino Kaisa
Roslakka Kai
Matikainen Tommi
Saarimäki Erkki
Ellonen Hanna-Kaisa
Äikäs Topiantti
Hupli-Oinonen Liisa
Urpalainen Jouni
Nurmi Lassi

hallintojohtaja
talousjohtaja
valtuuston 1 vpj.
valtuuston 2 vpj
hyvinvointijohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
viestintäjohtaja
henkilöstöpalvelupäällikkö Paikalla klo 15.00 - 15.45
toimitusjohtaja
Paikalla klo 15.45 - 16.05

Allekirjoitukset
Anna Helminen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Kai Roslakka
sihteeri

311 - 320

Pöytäkirjan tarkastus
Timo Härkönen

Anne Nissinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
28.11.2017 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
28.11.2017 alkaen www.imatra.fi

IMATRAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 311

20.11.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 311
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KH § 312
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Anne Nissinen.
___________________
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Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
KH § 313

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien tiedoksiannot
- kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tommi Matikainen
raportoi Imatran Yritystilat Oy:n toimintaa
- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Helminen selvitti
maakuntahallituksen kokousasioita
2. Työtyytyväisyyskyselyn raportti
- henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalainen oli kokouksessa esittelemässä raporttia
- raportti oheismateriaalina
3. Selvitys konserniyhtiöiden vuokrasopimuksista
- YH-Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmi oli kokouksessa
esittelemässä selvitystä konserniyhtiöiden vuokrasopimuksista.
4. Kaupungintalon tilaratkaisut
- talousjohtaja Kai Roslakka selvitti tilaratkaisuja
- selvitys oheismateriaalina
5. Suosituskirjelmä / Saska Helmikallio
Dnro 383/00.04.02/2017
6. Lausunto Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistykselle: Kaupungin yleiskaavan 2040 laadinta ja esitetyt suojelumetsät
- lausunto oheismateriaalina
7. Oppilaiden opetuksen päätelaitetekniikan toimivuuden varmistaminen
- esitys oheismateriaalina

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
2255/00/00/00/2017
KH § 314

Valmistelija: Kaisa Heino
Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11.-31.12.2017
vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin
kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella.
Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava
äänimäärä. Imatran kunnan äänimäärä on 27564.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään
mihin vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Kaakkois-Suomen
vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmä lähetetään esityslistan
oheismateriaalina.
Vaali on suljettu listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan
jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan saamalla
äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.
Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asukasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan
lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestelmään
kuntakohtaisen linkin kautta.

Oheismateriaali:

Kaakkois-Suomen ehdokaslistojen yhdistelmä

Vs.kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi
antaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevalle ehdokaslistalle.
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Hyväksyttiin.
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Eksoten jäsenkuntaosuus 2018 - ohjaus Imatran edustajille Eksoten
hallintoelimissä
2238/02/02/00/2017
KH § 315

Valmistelija: Kaisa Heino
Eksoten ja Imatran kaupungin palvelusopimusneuvotteluja koskeva
neuvottelutilaisuus järjestettiin Imatralla 15.11.2017. Palvelusopimusneuvottelujen sisältöasioita on käsitelty osaltaan kaupunginvaltuustolle järjestetyssä Eksote -kyselytilaisuudessa 13.11.2017. Samassa yhteydessä valtuustoryhmien puheenjohtajille on toimitettu
palvelusopimusneuvottelujen taustamateriaali.
Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnan kokouksessa 10.11.2017
on käsitelty Eksoten talousarviovalmistelua. Muiden kuntien paitsi
Lappeenrannan edustajat ovat esittäneet kantanaan, että jäsenkunnat eivät tule osoittamaan Eksotelle lisärahoitusta vuodelle 2018 perustuen mahdollisen ensi vuonna toteutuvan palkkaratkaisun aiheuttamiin kustannusten nousuun.
Imatran kaupungin palvelusopimusneuvotteluissa 15.11.2017 kirjattiin Imatran kaupungin maksuosuuden 2018 määräytymisen osalta
palvelusopimusvalmistelua ohjaavana kaupungin kantana, että Eksoten tulee kattaa vuoden 2018 aikana toteutuvista mahdollisista
palkankorotuksista aiheutuvat kustannusvaikutukset nyt valmistelussa olleen budjettiraaminsa sisältä. Imatran kaupunki ei tule osoittamaan lisärahoitusta Eksotelle mahdollisen palkkaratkaisun perusteella.

Vs.kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa ohjauksena omille edustajilleen Eksoten hallintoelimissä, että Eksoten talousarvion v. 2018 tulee
perustua Imatran kaupungin maksuosuuden osalta siihen, että
mahdollisten valtakunnallisten palkkaratkaisujen vuoksi kohoavat
henkilöstö- tai ostopalvelukustannukset kuntayhtymä kattaa omasta
budjetistaan siten, että sopeutuksien toteuttamisessa otetaan osaltaan huomioon myös mahdollisuudet korottaa asiakasmaksuja.

Vs.kj:n kokouksessa tekemä uusi ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa ohjauksena omille edustajilleen Eksoten hallintoelimissä, että Eksoten talousarvion v. 2018 tulee perustua Imatran kaupungin maksuosuuden osalta siihen, että mahdollisten valtakunnallisten palkkaratkaisujen vuoksi kohoavat henkilöstö- tai ostopalvelukustannukset kuntayhtymä kattaa omasta budjetistaan siten, että sopeutuksien toteuttamisessa otetaan osaltaan
huomioon myös mahdollisuudet tarkastella asiakasmaksuja ja niiden
perusteita.
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Merkittiin, että keskustelun aikana kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka
Nokelainen ehdotti että päätös kuuluisi:
”Kaupunginhallitus päättää antaa ohjauksena omille edustajilleen Eksoten hallintoelimissä,
että Eksoten talousarvion v. 2018 tulee perustua Imatran kaupungin maksuosuuden osalta
siihen, että mahdollisten valtakunnallisten palkkaratkaisujen vuoksi kohoavat henkilöstö- tai
ostopalvelukustannukset kuntayhtymä kattaa omasta budjetistaan.” Kaupunginhallituksen
jäsen Anne Nissinen kannatti Ilkka Nokelaisen ehdotusta.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 5 min neuvottelutauon ajaksi.
Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus ja
asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestyksessä vs.kj:n ehdotus on JAA ja Ilkka Nokelaisen
ehdotus on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Helminen Anna, Airas
Mikko, Aalto Airi, Lankinen Veikko, Saaristo Lilla) ja 6 EI-ääntä (Nokelainen Ilkka, Luukkanen
Heikki, Nissinen Anne, Telkkä Jani, Äikää Tarja, Härkönen Timo). Puheenjohtaja totesi Ilkka
Nokelaisen ehdotuksen olevan hallituksen päätös.
Päätös:

Kaupunginhallitus päättää antaa ohjauksena omille edustajilleen Eksoten hallintoelimissä, että Eksoten talousarvion v. 2018 tulee perustua Imatran kaupungin maksuosuuden osalta siihen, että mahdolliset valtakunnallisten palkkaratkaisujen vuoksi kohoavat henkilöstö- tai ostopalvelukustannukset kuntayhtymä kattaa omasta
budjetistaan.
_________________
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Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Nuorille
tarjottava maksuton ehkäisy
2194/00/04/02/2017
KV § 78

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle:
"Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy
Tiivistelmä aloitteesta
Aloitteen hyväksyessään Imatra sitoutuu edistämään maksuttoman
ehkäisyn tarjoamista nuorille. Kaupungin tulee taata maksuttomat
ehkäisyvälineet alle 25-vuotiaille, jotta sukupuolitauteja ja abortteja
ehkäistään tehokkaammin ja vastuu ehkäisystä jakautuisi tasaisesti
kaikille sukupuolille.
Aloitteen sisältö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on suosittanut jo vuodesta
2008 seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassaan maksutonta ehkäisyä nuorille aikuisille, mutta vain kourallinen kuntia on siihen tarttunut. Nuorille tarjottava maksuton ehkäisy
vähentää kokemuksien mukaan niin raskaudenkeskeytyksiä kuin sukupuolitautitartuntojakin.
Suomessa vastuu seksuaali- ja lisääntymisterveydestä on perinteisesti ollut naisilla, vaikka ehkäisystä tulisi huolehtia jokaisen sukupuolesta riippumatta. Sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta onkin
tärkeää, että hormonaalisen ehkäisyn rinnalla nuorilla on mahdollisuus myös saada ilmaisia kondomeja, jolloin vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisemmin sekä saadaan tuntumaan yhteiseltä asialta.
Usein ehkäisyn käyttämättä jättämisen syynä on sen korkea hinta.
Myös vaihteleva saatavuus ja vaikeudet asioida nimettömästi vaikuttavat nuorten ehkäisyvälineiden käyttöön. On huolestuttavaa, että
taloudellinen eriarvoisuus vaikuttaa nuorten ehkäisyvälineiden hankkimiseen. Maksuttoman ehkäisyn ja tiedon tarjoaminen tasoittaisi
eroja nuorten terveydessä ja hyvinvoinnissa.
Kokemukset maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi Raumalla aborttien määrä ja sukupuolitautien leviäminen ovat vähentyneet merkittävästi ja tämä on tuonut kaupungille arviolta jopa 100 000 euron säästöt."

Liite:

Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä
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Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja hallintosäännön 89 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
___________________

KH § 241

Valmistelija: Kaisa Heino
Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan selvitys 6.9.2017:
”Nuorille tarkoitettua maksutonta ehkäisyä koskevan valtuustoaloitteen lisäksi myös Suomen Kätilöliitto on haastanut kaikki Suomen
kunnat tarjoamaan ilmaisen ehkäisyn kuntalaisilleen, niin naisille
kuin miehille. Kätilöliitto on toimittanut haasteen jokaiselle 313 suomalaiselle kunnalle osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta.
Raskauden ja sukupuolitautien ehkäisyyn liittyvät palvelut imatralaisille nuorille tuottaa pääsääntöisesti Eksote. Palvelujen järjestäminen Imatralla edellyttäisi asian sisällyttämistä palvelusopimusneuvotteluihin Eksoten kanssa (lisäosto).”

Kj:n ehdotus:

Valtuustoaloite saatetaan valmisteluun hyvinvointi- ja koulutuspalvelut vastuualueelle.
Valmistelu tulee toteuttaa yhteistyössä Eksoten kanssa selvittäen
aloitteessa tarkoitetun palvelun kustannukset ja arvioitu vaikuttavuus. Valmistelussa tulee ottaa huomioon myös kaikille Suomen
kunnille osoitettu haaste tarjota ilmainen raskauden ehkäisy kaikille
kuntalaisille, selvittäen samalla Suomen Kätilöliiton haasteessa tarkoitetun palvelun kustannukset ja arvioitu vaikuttavuus.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KH § 316

Valmistelija: Kaisa Heino
Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan selvitys:
"Raskauden ja sukupuolitautien ehkäisyyn liittyvät palvelut imatralaisille nuorille tuottaa pääsääntöisesti Eksote.
Seuraava selvitys perustuu Eksoten perhepalveluiden palveluesimiehen Anu Koposen yhteenvetoon:
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”Ilmainen ehkäisy nuorille alle 25-vuotiaille
Imatralaisille nuorille naisille, ikäryhmässä 15 – 25v (1367 naista),
on tehty ajanjaksolla 1.1- 31.8.2017 yhteensä 19 raskauden keskeytystä eli aborttia. Sotkanet.fi tilastojen mukaan vuonna 2015 imatralaisten alle 25-vuotiaiden naisten aborttien prosenttiosuus on 2,1%
ikäluokasta. Vastaava prosenttiosuus Lappeenrannassa on 0,97 %.
Raskauden keskeytyksen kuntalaskutuksen kustannus on yhteensä
1322,00€ - 2119,00€/abortti (poliklinikkamaksu 375,00€, osastovuorokausi 797,00€ ja keskeytyksen seurantakäynti poliklinikalla
150,00€). Vuositasolla tämä tarkoittaa yhteensä 37 016€-59 332€
kustannuksia Eksoten Imatran maksuosuudessa.
Ehkäisykustannukset vaihtelevat ehkäisymenetelmien mukaan.
Ehkäisypillerit maksavat 120€/vuosi/nainen. Kierukan vuosikustannus viiden vuoden käyttöiän mukaan on 23€-32€/vuosi/nainen.”
Mikäli kaikille 15-25-vuotiaille (1367 hlöä) naisille tarjotaan maksuttomat ehkäisypillerit, ovat lääkekustannukset yhteensä164 000€.
Raskauden keskeytysten kuntalaskutuksen vähentyessä noin
40 000€:lla, jää kustannusten osuudeksi noin 120 000€/vuosi. Edellä mainitun palvelukokonaisuuden lääkekustannukset eivät kuulu
Eksoten ja Imatran kaupungin välisen palvelusopimuksen piiriin,
vaan se edellyttäisi erillisostoa Eksotelta.
Sukupuolitautien ennalta ehkäisy
Ilmainen sukupuolitautien ennalta ehkäisy edellyttää käytännössä
kondomien jakoa kuntalaisille. Tällä hetkellä Imatran kaupungin nuorisopalvelut jakavat kohdistetusti ilmaisia kondomeja nuorille. Kustannukset on katettu saatujen lahjoitusten avulla.
Vastaava nuoriso-ohjaaja Marika Vennon selvitys 10.10.2017:
”Nuorten kertoman mukaan, heiltä jää ehkäisy ostamatta monista eri
syistä. Nuorilla ei ole rahallisesti niitä mahdollisuus ostaa tai kenties
he eivät pysty tai uskalla ostaa erilaisista sosiaalista syistä tai pulmista johtuen.
Imatran kaupungin nuorisopalvelut ostivat vuonna 2017 Sininauhaliiton lahjoitusrahalla imatralaisille nuorille kondomeja 1000 kappaletta. Tämä hankinta perustui nuorille tehtyyn kyselyyn, sekä Sininauhaliiton antamiin lahjoitusrahan käytön perusteisiin.
Kondomeja jaetaan kohdennetusti nuorille esim. yksilöohjauksissa ja
erilaisissa pienryhmä kokoontumisissa, sekä pienemmissä tapahtumissa. Pienemmällä volyymilla jaettuina, kondomit päätyvät tehokkaammin niille nuorille, jotka niitä oikeasti tarvitsevat.
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Jatkossa kondomeja nuorille hankittaessa on huomioitava nuorten
tasavertaisuus. Kondomi hankinnoissa on hyvä huomioida naisparit,
sekä lateksittomat (allergiavapaat) kondomit.
Vuonna 2017 kondomihankinnan kustannukset olivat 515€+alv.”
Hyvinvointipalveluiden johtoryhmän päätöksellä 20.10.2017 hankitaan kondomeja yhteensä noin 2000 kappaletta vuodelle 2018 huomioiden allergiavapaat kondomit sekä suojat naispareille. Hankinta
tehdään vuoden 2017 määrärahoista. Kondomien jako tapahtuu
nuorisopalveluiden henkilöstön toimesta.
Hyvinvointipalveluissa seurataan em. toimintamallin toimivuutta
(mm. saavutetaanko ne nuoret, jotka kondomeja tarvitsevat ja joilla
ei ole rahaa ostaa niitä sekä onko jaossa olevien kondomien määrä
riittävä) ja arvioidaan vuosittain, tarvitaanko valittuun toimintamalliin
muutosta."
Vs.kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupungin talousarvioon 2018 ei varata erillismäärärahaa ilmaisten ehkäisypalvelujen ostoa varten Eksotelta.
Kaupunginhallitus merkitsee ja saattaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi hyvinvointipalveluiden nuorisopalveluiden tulevan vuoden toimintamallin tehostetusta ilmaisten kondomien jakamisesta
nuorille. Valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Hissiavustuksen myöntämisperusteet ja esteettömän asumisen
työryhmän perustaminen
1909/02/05/01/2017
KH § 78

Valmistelija: Marita Toikka
Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon ja rakennusvalvontapäällikkö Ritva Ihalaisen selvitys:
"Imatran kaupungin vanhusneuvosto teki kaupunginhallitukselle
vuoden 2017 talousarviovalmisteluun esityksen lähteä liikkeelle
esteettömän asumisen edistämisessä Imatran kaupungissa
perustamalla esteettömän asumisen työryhmä ja osoittamalla
määräraha jälkiasennushissien rakentamisen avustamiseen.
Työryhmä tehtävänä olisi:
esteettömän asumisen edistäminen Imatran
kaupungissa,
kiinnostuksen herättäminen jälkiasennushissien
rakentamiseen ja vaikuttaminen hissien rakentamisen
tehostumiseen,
oikean tiedon välittäminen hissien rakentamisesta ja
kustannuksista taloyhtiöiden isännöitsijöille ja asukkaille
tutkimuksen/kyselyn tekeminen taloyhtiöille
kiinnostuksesta hissien rakentamiseen ja kyselyn
tulosten analysointi.
Imatran kaupunginhallitus on hyväksynyt v. 2017 talousarviossa
hissiavustuksiin 40.000 euron määrärahan. Määrärahasta
päätettäessä on edellytetty, että ennen avustusten myöntämistä
tulee hyväksyttää ohjeet avustuksen myöntämiseen.
Hissiavustuksesta esitetään, että uuden jälkiasennettavan hissin rakentamiseen myönnetään avustusta enintään 7.500 € / hissi. Avustusta myönnetään hakujärjestyksessä niin kauan kuin avustusmäärärahaa riittää. Avustuksen myöntämisen perusteena on, että Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus (ARA) on myöntänyt hankkeeseen
valtion hissiavustuksen, mikä on 45 % kustannuksista. ARA:n tekemistä päätöksistä tulee tieto Imatran kaupungilla korjausrakennusinsinöörille. Uuden hissin rakentaminen edellyttää myös rakennuslupaa. Näin ollen olisi johdonmukaista, että korjausrakennusinsinööri
tekisi kaupungin myöntämän avustuspäätöksen. Avustuksen haku
tämän vuoden osalta tulee laittaa hakuun välittömästi. Avustus voidaan myöntää myös niille, joilla on jo nyt voimassa oleva ARA:n
päätös ja työt saadaan loppuun vuoden 2017 aikana.
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Vanhusneuvosto on esittänyt myös esteettömän asumisen edistämiseksi työryhmän perustamista Imatran kaupungille. Työryhmän perustamisesta esitetään, että Esteettömän asumisen työryhmä perustetaan kaupunginjohtajan päätöksellä. Kaupunginjohtajalle tehdään
esitys työryhmän kokoonpanosta sen jälkeen, kun nähdään millainen kokoonpano tulee jatkamaan alueellisessa työryhmässä. Tällä
vältetään se, ettei työryhmissä olisi useita samoja henkilöitä. Esityksen tekevät korjausrakennusinsinööri Pertti Purovaara ja Veikko Hämäläinen vanhusneuvostosta.
Imatran kaupunki on ollut aikaisemmin mukana Lappeenrannan hissityöryhmässä, mikä liittyy Hissi-Esteetön Suomi 2017-hankkeeseen. Kaupungin työryhmän lisäksi on tarpeellista olla mukana myös
alueellisessa työryhmässä, joten esitetään, että korjausrakennusinsinööri jatkaa Lappeenrannan hissityöryhmässä."
Vs. kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hissiavustuksen myöntämisen
periaatteet, Esteettömän asumisen työryhmän perustamisen ja
edustuksen Lappeenrannan hissityöryhmässä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että rakennusvalvontapäällikkö Ritva Ihalainen ja korjausrakennusinsinööri Pertti
Purovaara olivat kokouksessa esittelemässä asiaa klo 16.26 - 16.35.
Merkittiin, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki oli poissa
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan klo 16.26 - 16.35.
___________________
KH § 317

Valmistelija: Kaisa Heino
Edellä olevassa kaupunginhallituksen päätöksessä 13.3.2017 § 78
viitatussa alueellisessa työryhmässä Imatran edustajina toimivat
Pertti Purovaara ja Lassi Kurppa.
Pertti Purovaara ja edellä viitatun kaupunginhallituksen päätöksen
aikaan vanhusneuvoston jäsenenä ollut Veikko Hämäläinen ovat toimittaneet esityksensä esteettömän asumisen edistävän työryhmän
kokoonpanoksi:
"Hämäläinen Veikko
Purovaara Pertti
Vainikka Seppo
Marsio Liisa
Vesikko Antero
Gröhn Auli
Keskinen Aki
Roslakka Titta

puheenjohtaja
sihteeri
Niskan Vuoksi ry
Imatran kaupunkikeskusta ry/Imitsi
vanhusneuvoston edustaja
vammaisneuvoston edustaja
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy/Kehy
Eksote

IMATRAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 78
§ 317
Kurppa Lassi

25/2017 746

13.03.2017
20.11.2017
Imatran Talokeskus Oy

Lisäksi työryhmään pyydetään tarvittaessa Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen edustaja."
Kaupunginhallituksen 13.3.2017 § 78 päätöksessä esteettömän
asumisen työryhmän asettamisesta ei ole otettu kantaa työryhmän
toimikauteen.
Vs.kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää valtuustokausittain erikseen nimettävästä
esteettömän asumisen työryhmän kokoonpanosta valtuustokaudelle
2017 - 2021 seuraavasti:
_________________
Purovaara Pertti
Vainikka Seppo
Marsio Liisa
Vesikko Antero
Gröhn Auli
Keskinen Aki
Roslakka Titta
Kurppa Lassi

puheenjohtaja
sihteeri
Niskan Vuoksi ry
Imatran kaupunkikeskusta ry/Imitsi
vanhusneuvoston edustaja
vammaisneuvoston edustaja
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy/Kehy
Eksote
Imatran Talokeskus Oy

Lisäksi työryhmään pyydetään tarvittaessa Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen edustaja.
Mahdollisista muutoksista työryhmän kokoonpanossa sen toimikauden aikana päättää työryhmän esityksen perusteella kaupunginjohtaja.
Samalla kaupunginhallitus täydentää hissiavustuksen hakuprosessia
ja päätöksenteon seurantaa seuraavasti:
- Hissiavustusten hakuprosessi tulee toteuttaa ja siitä tulee tiedottaa
siten, että tieto mahdollisuudesta hakea hissiavustusta saavuttaa
potentiaaliset hakijat mahdollisimman laajasti.
- Hissiavustuksia myönnetään useammalle kuin yhdelle hissille samassa taloyhtiössä vain poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä.
- Korjausrakennusinsinöörin päätökset hissiavustusten myöntämisestä toimitetaan erikseen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Merkittiin, että keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Lilla Saaristo esitti
esteettömän asumisen työryhmän puheenjohtajaksi Jerena Juutilaista ja
kaupunginhallituksen jäsen Jani Telkkä esitti puheenjohtajaksi Veikko Hämäläistä.
Suoritetussa äänestyksessä Jerena Juutilainen sai 6 ääntä (Helminen Anna, Airas Mikko,
Aalto Airi, Lankinen Veikko, Saaristo Lilla, Härkönen Timo) ja Veikko Hämäläinen 5 ääntä
(Nokelainen Ilkka, Luukkanen Heikki, Nissinen Anne, Telkkä Jani, Äikää Tarja).
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Merkittiin, että keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Jani Telkkä ehdotti, että
listaehdotuksesta poistetaan kohta: "Hissiavustuksia myönnetään useammalle kuin yhdelle
hissille samassa taloyhtiössä vain poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä."
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosehdotus, joten asiasta tulee suorittaa
äänestys. Äänestyksessä listaehdotus on JAA ja Jani Telkän ehdotus on EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä (Helminen Anna, Airas Mikko, Aalto Airi, Lankinen
Veikko, Saaristo Lilla, Härkönen Timo) ja Veikko Hämäläinen 5 ääntä (Nokelainen Ilkka,
Luukkanen Heikki, Nissinen Anne, Telkkä Jani, Äikää Tarja).
Päätös:

Hyväksyttiin. Esteettömän asumisen työryhmän puheenjohtajaksi
valittiin Jerena Juutilainen.
___________________
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018
presidentinvaalia varten
2129/00/00/00/2017
KH § 318

Valmistelija: Kaisa Heino
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:
*

kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä

*

laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai
useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.
Niin vaalilautakunnan kuin laitoksissa toimitettavaa
ennakkoäänestystä varten asetettavan vaalitoimikunnankin
varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Vaalilautakunta ja
vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä.
Puolueet ovat toimittaneet edellä olevan mukaisesti esityksensä valittavista henkilöistä.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja voi päätöksellään tarvittaessa myöntää eron vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenelle tai varajäsenelle sekä nimetä uuden jäsenen tai varajäsenen tilalle.
Yhteenveto puolueiden saamista äänimääristä v. 2015
eduskuntavaaleissa on jaettu esityslistan oheismateriaalina ja
liitetään asiakirjoihin.
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Kaupunginhallitus päättää asettaa vuoden 2018 presidentinvaalia
varten vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti:
1.

VUOKSENNISKAN ÄÄNESTYSALUE
Pj
Vpj
Jäsenet:

2.

Tikka Arto
Harju Ismo
Hörmönen Eija
Ollonen Ilkka
Pöyhönen Susanna

SDP
KESK
PS
KOK
KD

Varajäsenet:
1.
Rasimus Hillevi
2.
Kosunen Timo
3.
Koli Toni
4.
Lautala Anna-Kaisa
5.
Lahtinen Juhani

KESK
SDP
PS
KOK
VAS

TUULIKALLION ÄÄNESTYSALUE
Pj
Vpj
Jäsenet:

Molkentin Pirjo
Luukkanen Heikki
Salmi Joni
Aineslahti Rauni
Lumijärvi-Paganus Pirjo

Varajäsenet:
1.
Sutela Tuula
2.
Rantametsä Jenni
3.
Kinnari Kari
4.
Pöntinen Ari
5.
Miikki Aino
3.

KESK
SDP
PS
KOK
KD
SDP
PS
KESK
KOK
VIHR

MANSIKKALAN ÄÄNESTYSALUE
Pj
Vpj
Jäsenet:

Pentikäinen Markku
Ignatius Jorma
Manninen Helmi
Hintsanen Seppo
Sorvali Mari

Varajäsenet:
1.
Miettinen Sari
2.
Porkka Reetta
3.
Suikki Hemmo
4.
Tikka Markus
5.
Rautakorpi Eija

KOK
PS
KESK
SDP
VIHR
PS
KOK
KESK
SDP
KD
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RAJAPATSAAN ÄÄNESTYSALUE
Pj
Vpj
Jäsenet:

Wallenius Seppo
Malm Anja
Korte Irene
Viuhko Jaakko
Mykrä Timo

Varajäsenet:
1.
Marttila Päivi
2.
Parkkinen Pauli
3.
Saarinen Outi
4.
Järviö Jani
5.
Pitman Titta
5.
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PS
SDP
KESK
KOK
VAS
VIHR
KESK
SDP
PS
KOK

IMATRANKOSKEN ÄÄNESTYSALUE
Pj
Vpj
Jäsenet:

Roiha Helena
Hirvelä Harri
Remes Kirsi
Tiainen Urpo
Kotola Tuula

KESK
KOK
PS
SDP
VIHR

Varajäsenet:
1.
Narinen Marjut
2.
Pirkka-Ollonen Mariella
3.
Montonen Jiri
4.
Rossi Jouko
5.
Mentu Ritva

KESK
KOK
PS
SDP
VIHR

VAALITOIMIKUNTA
Pj
Vpj
Jäsen

Suikki Hemmo
Tella-Pulliainen Pirjo
Heikinheimo Seppo

Varajäsenet:
Vidman Hannele
Aspelo Helinä
Vepsä Kari
Repka Sami

KESK
SDP
PS
KOK
VIHR
KD
VAS

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja voi päätöksellään tarvittaessa myöntää eron vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenelle tai varajäsenelle sekä nimetä
uuden jäsenen tai varajäsenen tilalle.
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Hyväksyttiin.
___________________
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Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
KH § 319

Pöytäkirjat
Hyvinvointilautakunta 31.10.2017
Kaupunkikehityslautakunta 31.10.2017
Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtaja
- 9.11.2017 § 57 / Koko Suomi kiittää –kampanja/Lotta
valokuvanäyttely
- 9.11.2017 § 58 / Kaupungininsinöörin virkanimitys
- 9.11.2017 § 59 / IB-ohjausryhmän nimeäminen
- 9.11.2017 § 60 / Volynin metsäkeskuksen edustajien
vierailu/vieraanvaraisuus
Talousjohtaja
- 7.11.2017 § 27 / As Oy Imatran Hentun-Liisa -nimisen yhtiön
osakkeiden 831-910 myynti

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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Saapuneet kirjeet
KH § 320

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallituksen pöytäkirja 8.11.2017
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Kaakkois-Suomen poliisin neuvottelukunnan pöytäkirja 1.11.2017

Vs.kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
311 - 316, 319, 320

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
317, 318
HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Kaupunginhallitus
Virastokatu 2
55100 Imatra
Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi
Pykälät: 317, 318
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

25/2017 755

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 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

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valitusaika
14 päivää

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 ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

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 aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

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.
pöytäkirjaan

Liitetään

