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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 237
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KH § 238
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Niina Malm ja Kari Toivanen.
___________________
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Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
KH § 239

1. Saimaa Geo Park yhdistyksen säännöt
Säännöt esityslistan oheismateriaalina
2. Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen ilmoitti jättävänsä kaupunginvaltuustolle eroilmoituksen eläkkeelle jäämisen johdosta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen selvitti kaupunginjohtajan
valintaprosessia ja aikataulua.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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Kansanäänestysaloite
1595/12/00/2016
KH § 240

Valmistelija: Marita Toikka
Imatran kaupungin kirjaamo on kirjannut 10.10.2016 saapuneeksi seuraavan kansanäänestysaloitteen:
"KANSANÄÄNESTYS IMATRAN KOULUISTA
Vaadimme Imatran kaupunkia järjestämään kansanäänestyksen liittyen käynnissä olevaan palveluverkkoselvitykseen.
Kyseessä on kaupungin suurin poliittinen päätös vuosikymmeniin ja
siihen käytetään veronmaksajien eli kuntalaisten rahoja. Päätös koskee tavalla tai toisella lähes kaikkia Imatralla asuvia!
Virkamiestyöryhmän esitys on, että Imatran kouluille valmistellaan
kolmen koulukampuksen mallia. Tämä tarkoittaa sitä, että olemassa
olevia lähikouluja lakkautetaan ja tilalle muodostetaan kolme suurta
koulukampusta.
Lakkautusuhan alla olevia kouluja ovat Kaukopää, Tainionkoski, Linnala, Imatrankoski ja Meltola.
Yhtenä perusteena on käytetty uutta opetussuunnitelmaa vastaavat
oppimisympäristöt. Mielestämme nämä voidaan kuitenkin rakentaa
myös lähikouluille. Tällöin lapset saisivat opiskella tutuissa, turvallisissa ja oppilasmääriltään kohtuullisissa lähikouluissa. Koulujen lakkauttamisilla olisi myös suuri vaikutus Imatran eri kaupunginosien
elinvoimaisuuden säilymiseen.
Kansanäänestyksessä tulisi kysyä halutaanko turvalliset lähikoulut
säilyttää vai lakkautetaanko kouluja ja muodostetaan kolmen kampuksen malli. "
Kuntalain 31 §:ssä määritellyt edellytykset täyttävän aloitteen johdosta valtuuston on viipymättä ratkaistava, toimitetaanko aloitteessa
tarkoitettu kansanäänestys. Asia on siis ilman aiheetonta viivytystä
valmisteltava ja saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Valtuusto voi
vapaasti harkita, toimitetaanko äänestys vai ei.
Kansanäänestys on neuvoa-antava eikä se sido valtuustoa. Eli tämä
tarkoittaa sitä, että vaikka kaupunki toteuttaisikin kunnallisen kansanäänestyksen, valtuusto voi kuitenkin tehdä äänestyksen tuloksen
vastaisen päätöksen.
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Kuntaliiton tietojen pohjalta, Suomessa on vuosien 1991 - 2012 aikana järjestetty yhteensä 60 kunnallista kansanäänestystä, joista
kahdeksan valtuustokaudella 2009 - 2012. Valtaosa kaikista kunnallisista kansanäänestyksistä on koskenut kuntaliitoksia.
Hyvinvointipalvelujen / hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan
selvitys 11.10.2016:
"Hyvinvointilautakunnan lausunnossa asiassa Toimiva kampusmalli
- 2026 on kuvattu palveluverkkoselvityksen kuulemisprosessi seuraavasti:
"Kuntalaiskuulemiset ja lausunnot
Palveluverkkoselvitystä on esitelty kesän ja alkusyksyn aikana keskeisille sidosryhmille. Avoimia keskustelutilaisuuksia järjestettiin kolme kappaletta (24.8. Kosken koululla, 25.8. Tietäjäntalolla ja 30.8.
Vuoksenniskan koululla). Selvitys on edennyt keskustelutilaisuuksien jälkeen lausuntokierrokselle lasten parlamentille, nuorisovaltuustolle, vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle. Lisäksi alakoulujen, yläkoulujen ja lukion oppilaskunnille on osoitettu kyselyt. Koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnille on järjestetty kuulemistilaisuudet ja henkilökuntien näkemykset on kirjattu lausuntoihin.
Myös koulujen ja päiväkotien vanhempaintoimikunnille on annettu
mahdollisuus antaa lausuntonsa asiasta. Kuntalaiset ovat voineet
antaa palautetta kaupungin verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta,
otakantaa.fi-palvelussa ja asiakaspalvelun kautta. Palautetta ovat
antaneet myös mm. asukasyhdistykset."
Edellä oleva selvitys huomioon ottaen palautetta eri sidosryhmiltä ja
kuntalaisilta eri muodoissaan on tullut runsaasti."
Kaupunginlakimies (ja keskusvaalilautakunnan sihteeri) Kaisa
Heinon selvitys 13.10.2016:
"Kuntalain (365/1995) 31 §:ssä tarkoitetussa kansanäänestyksen toi-

mittamista tarkoittavassa kunnan asukkaiden aloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys halutaan toimitettavaksi. Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista
kunnan asukkaista. Uuden, 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain siirtymäsäännöksien mukaan muun muassa kansanäänestystä koskevissa asioissa noudatetaan vanhaa kuntalakia siihen saakka, kun uusi
kuntalaki tulee täysimääräisesti voimaan seuraavan valtuustokauden
alussa 1.6.2017.
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Kansanäänestyksen järjestämisestä säädetään tarkemmin laissa
neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä (656/1990). Lain 4 §:n mukaan aloitteen tekijöiden
on aloitteessa vakuutettava, että he ovat äänestysoikeutettuja kunnan asukkaita. Aloitteen tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle
on selvästi merkittävä heidän nimensä, ammattinsa tai toimensa ja
osoitteensa.
Nyt kaupungille toimitetussa aloitteessa on osa allekirjoituksista tehty käsin. Näissä allekirjoituksissa ei ole mainintaa allekirjoittajan ammatista, eikä vakuutusta siitä, että ko. henkilö on äänestysoikeutettu
kunnan asukas. Tältä osin aloite ei täytä lain käsittelyvelvoitteeseen
liittyviä muotovaatimuksia. Aloitteessa ilmoitetuille yhdyshenkilöille
on ilmoitettu havaitusta puutteesta allekirjoituksissa. Mainitut puutteet eivät ole kuitenkaan esteenä aloitteessa tarkoitetun asian käsittelylle sinällään, sillä kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi milloin
tahansa päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys.
Kansanäänestyksen menettelyä säätelevän lain perusteella kansanäänestys toimitetaan kunnanvaltuuston määräämänä sunnuntaina,
ei kuitenkaan kansallisina pyhäpäivinä. Kansanäänestystä ei voida
järjestää valtiollisten tai kuntavaalien yhteydessä.
Kunnanvaltuuston on päätettävä kansanäänestyksen toimittamisesta viimeistään 60. päivänä ennen äänestyspäivää.
Päättäessään kansanäänestyksen toimittamisesta kunnanvaltuuston
on samalla päätettävä äänestyksen aiheesta ja ajankohdasta sekä
äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista. Vaihtoehdot voivat sisältyä
samaan äänestyslippuun tai kutakin vaihtoehtoa varten voi olla oma
äänestyslippu. Äänestäjällä tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus ilmaista, ettei hän kannata mitään esitetyistä vaihtoehdoista.
Kunnanvaltuuston on päätöksessään määrättävä äänestyslippujen
lukumäärä, sisältö ja ulkomuoto.
Äänestysviranomaisina kansanäänestyksessä ovat vaalilain 13
§:ssä tarkoitettu kunnan keskusvaalilautakunta sekä äänestyslautakunnat. Äänestykseen voidaan osallistua myös ennakolta kirjeitse
(kirjeäänestys). Kirjeäänestystä varten kunnan keskusvaalilautakunta lähettää viimeistään 19. päivänä ennen äänestyspäivää jokaiselle
äänestysoikeutetulle, jonka osoite on tiedossa.
Tarkoituksenmukaisuussyistä kansanäänestyksestä päätettäessä
noudatetaan tyypillisesti kaksivaiheista päätöksentekoa, jossa valtuusto tekee ensin ns. periaatepäätöksen kansanäänestyksen toteutuksesta.
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Valtuuston periaatepäätöksen jälkeen kaupunginhallitus valmistelee
valtuustolle varsinaisen kansanäänestyksen toimittamista koskevan
päätösesityksensä. Vasta jälkimmäinen päätös on varsinainen päätös kansanäänestyksen toimittamisesta. Tästä päätöksestä alkaa 60
päivän mittainen määräaika sille, koska äänestys voidaan aikaisintaan järjestää.
Mikäli kansanäänestyksen järjestämiseen suhtaudutaan tässä vaiheessa myönteisesti, kuntalain 31 §:ssä määritellyn aloitteen allekirjoittaneiden äänioikeutettujen kunnan asukkaiden lukumäärän ja erityisesti heidän äänioikeuteensa liittyvän vakuutuksen vahvistamiseksi, tulisi aloitteen allekirjoittajia pyytää täydentämään allekirjoituksissa havaitut muotovirheet ennen asian saattamista lopulliseen päätöksentekoon. Vaihtoehtona on, että valtuusto päättää tehdä periaatepäätöksen kansanäänestyksen järjestämisestä kuntalain 30 §:n
nojalla edellä mainitusta kuntalain 31 §:n soveltamisen edellytyksenä olevasta muotovirheestä huolimatta, jolloin kansanäänestyspäätös ei muodollisesti perustu kuntalain 31 §:ssä määriteltyyn kuntalaisaloitteeseen.
Koska laki edellyttää kaikissa tapauksissa hyvin yksityiskohtaisten
äänestykseen liittyvien seikkojen vahvistamista samalla valtuuston
päätöksellä, jolla kansanäänestys päätettäisiin järjestää, on lopullisen päätöksenteon valmistelulle on varattava riittävä aika muun
muassa äänestyspäivän ja siihen liittyvien äänestyksen käytännön
järjestelyjen, äänestyslippuun kirjattavien äänestysvaihtoehtojen, sekä kirjeäänestyksen, tiedottamisen, ja muiden äänestyksen tarkoituksen kannalta keskeisten asioiden valmistelemiseksi. Edellä olevat
seikat huomioon ottaen varsinainen päätös kansanäänestyksen järjestämisestä voidaan tehdä aikaisintaan marraskuun valtuustossa.
Mikäli kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään kaupunginvaltuustossa marraskuussa, on äänestys toteutettavissa aikaisintaan
tammi-helmikuun vaihteessa 2017.
Kunnallisesta kansanäänestyksestä aiheutuneet kustannukset suoritetaan kunnan varoista.
Välittömät äänestysprosessista aiheutuvat kustannukset muodostuvat ainakin seuraavista kuluista:
lähetekirjeiden, vaalikuorten, äänestyslippujen ja -ohjeiden painatus
postituskustannukset (postituskuori, palautuskuori)
keskusvaalilautakunnan kokoukset: kokouspalkkiot sivukuluineen
äänestyslautakuntien kustannukset: palkkiot, sivukulut, matkakulut, tarjoilut
äänestysoikeusrekisterin kustannukset (Väestörekisterikeskus)
ilmoitukset, vaalikuulutukset
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muut kulut (mm. kuljetukset, ennakkoäänten laskenta, kiinteistökulut)

Edellä oleviin järjestelyihin liittyvät kansanäänestyksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset lienevät suuruusluokaltaan ainakin
noin 15.000 - 20.000 euron luokkaa.
Edellä olevan lisäksi kustannuksia aiheuttaa myös kuntalain 29
§:ään perustuvan kunnan tiedottamisvelvoitteen täyttäminen. Tiedotusvelvoitteensa täyttämiseksi kaupungin tulee järjestää kaikille kaupunkilaisille tasavertaiset mahdollisuudet saada yhtäläinen informaatio kansanäänestyksen kohteena olevasta asiasta, sen vaikutuksista ja äänestykseen liittyvistä muista eri vaihtoehdoista vaikutuksineen. Tiedottamiskustannukset riippuvat siitä, kuinka massiiviset tiedottamistoimenpiteet ennen äänestyspäivää kuntalaisille järjestetään. Tiedottamisen osalta lienee varauduttava vähintään jokaiseen kotitalouteen postitse jaettavaan paperitiedotteeseen yleisten
lehti- ja sähköisten tiedottamiskanavien lisäksi.
Kustannusten osalta on lisäksi otettava huomioon se, että kansanäänestyksen valmistelujen ja toteuttamisen yhteensovittaminen kevään 2017 kuntavaalien valmistelujen kanssa johtaa kaupungin hallinnon henkilöresurssit huomioon ottaen väistämättä väliaikaisiin lisäresurssitarpeisiin.
Kaikki edellä olevat kustannusselvitykset huomioon ottaen, mikäli
kansanäänestys päätetään järjestää, toiminnot tulee suunnitella ja
niistä aiheutuvat kustannukset selvittää yksityiskohtaisesti siten, että
ne voidaan ottaa huomioon myös loppuvuoden aikana toteutettavassa talousarviokäsittelyssä.
Koko kaupungin kustannusvaikutusten näkökulmasta on erikseen ja
erityisesti otettava huomioon, että kaupungin palveluverkkoratkaisun
viivästyminen esimerkiksi puolella vuodella aiheuttaa väistämättä
sellaisia viivästyksiä pysyvien kouluratkaisujen tekemiseksi, että
kaupunki joutuu jatkamaan suunniteltua pidempään koulutilojen järjestämistä erittäin kalliilla väliaikaisratkaisuilla. Lisäkustannukset
muun muassa pelkästään Mansikkalan väistötilojen osalta kuuden
(6) kuukauden ajalta ovat 650.000 euroa verrattuna pysyvien tilojen
vuokrakuluihin. Vuoden viive ratkaisussa lisää pelkästään edellä
mainitun väistötilan osalta kaupungin kustannuksia 1,3 miljoonalla
eurolla vuodessa.
Yhteenveto palveluverkko -asian valmistelusta ja käsittelystä
Kaupunginvaltuuston viime vuoden vaihteessa hyväksymän uuden
strategian linjauksiin perustuvaa palveluverkon tiivistämistä on valmisteltu kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tiiviissä ohjauksessa kolmen koulukeskittymän varaan.
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Valmistelun eri vaiheissa on järjestetty useita hallituksen ja valtuuston seminaareja, joissa tehdyt linjaukset ovat ohjanneet kussakin
vaiheessa asian jatkovalmistelua.
Kuntalaisten ja sidosryhmien kuuleminen valmisteluprosessissa on
ollut erittäin perusteellista ja laajaa. Kuulemisprosessin yhteydessä
syntynyt laaja materiaali on ollut valmistelun ja päätöksenteon eri
vaiheissa päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden käytettävissä, ja ne
ovat osaltaan ohjanneet asian valmistelua.
Molempien kaupunginhallituksen alaisten lautakuntien lausunnot
asiasta ovat olleet keskeisin osin yhtenevät ja perustuneet nimenomaan kolmen koulukeskittymän varaan rakentuvaan palveluverkkoratkaisuun.
Yhteenveto päätöksentekovaihtoehdoista
Mikäli aloitteessa esitettyyn kansanäänestyksen järjestämiseen suhtaudutaan valtuustossa myönteisesti, tulee ensivaiheessa tehdä periaatepäätös äänestyksen järjestämisestä.
Myönteisen periaatepäätöksen tekeminen valtuustossa tässä vaiheessa tarkoittaisi käytännössä sitä, että asia saatetaan sellaiseen
jatkovalmisteluun, että valtuustolla on edellytykset päättää marraskuun kokouksessaan lain edellyttämällä tarkkuudella kansanäänestyksen järjestämisestä.
Toisin sanon, sikäli kun valtuusto suhtautuu kansanäänestyksen järjestämiseen myönteisesti, sillä ei ole tässä vaiheessa muodollisia
edellytyksiä tehdä lopullista päätöstä kansanäänestyksen järjestämisestä. Mikäli valtuusto sitä vastoin päättäisi olla järjestämättä kansanäänestystä, asia olisi tältä osin lopullisesti käsitelty."
Kj:n ehdotus:

Edellä esitettyyn viitaten kaupunginhallitus tekee päätösesityksen
kaupunginvaltuustolle kansanäänestyksen järjestämisestä näiden
kahden eri vaihtoehdon pohjalta:
a) valtuusto tekee myönteisen periaatepäätöksen aloitteessa tarkoitetun kansanäänestyksen järjestämisestä, taikka
b) valtuusto päättää, että aloitteessa tarkoitettua kansanäänestystä
ei järjestetä.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle ettei
aloitteessa tarkoitettua kansanäänestystä järjestetä.
___________________
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Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen § 213 26.9.2016
1422/12/01/02/2016
KH § 241

Valmistelija: Kaisa Heino
Pia Partisen oikaisuvaatimus 7.10.2016:
"Olen Virasojan koululaisen vanhempi ja vaadin oikaisua kaupunginhallituksen päätökseen § 213, missä todetaan, että ennen uudisrakennuksen valmistumista Virasojan koulun toiminta järjestetään osin
Vuoksenniskan koulun tiloissa ja osin Linnalan kentällä olevissa, yläkoulun ja lukion käytöstä vapautuvissa moduuleissa. Päätöksen mukaisesti nykyisiä paikallisliikenteen linjoja ja aikatauluja tullaan
muokkaamaan, jotta varmistetaan riittävä ja oikea-aikainen koululaiskyyditys oppilaille, joiden täytyy vaihtaa koulua.
Vaadin päätöksen oikaistavaksi niin, että Virasojan koulun käyttöön
vuosille 2017- syksy 2018 järjestetään välittömästi moduulit/tilaelementtirakennukset Vuoksenniskan mäelle. Rakennettavat moduulit
mahdollistaisivat, että nykyinen koulu voisi mahdollisimman häiriöttä
jatkaa opiskelua eheänä kokonaisuutena uudisrakennuksen valmistumiseen asti.
Perusopetuslain kohta 32 §, missä on säädetty kunnan velvollisuudesta järjestää oppivelvollisuusikäisille oppilaille maksuton koulukuljetus ei toteudu kaupunginhallituksen esittämässä päätöksessä,
vaadin myös tähän kohtaan oikaisua.
Perustuslain kohdan 32 § mukaan kunnalla on koulukyydityksiin liittyen järjestämisvelvollisuus, tämä koskee esiopetusoppilaita ja perusopetusta tai lisäopetusta saavia oppilaita, joiden koulumatka on
viittä kilometriä pitempi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on,
että oppilaan kuljettamista tai saattamista varten on myönnettävä
avustus.
Tämän oikaisuvaatimuksen perustelut ovat:
1.

Koulun jakaminen rikkoo sekä koulu- että työyhteisön. Opettajat ja oppilaat ovat yhdessä selviytyneet jo yhdestä muutosta
ja toivoneet saavansa keskittymisrauhan opiskeluun sen jälkeen. Valitettavasti nyt vaaditaan uutta muuttoa, jossa hajotetaan vielä enemmän yhteisöä. Suunnitelmat ja odotukset kouluvuodelle täytyy nyt unohtaa ja yrittää sopeutua uuteen ympäristöön. Tämänkaltainen heittopusseina olo ei ole lähelläkään tasapuolista kohtelua ja tällaisen kohtelun kohteena ovat
kaupungin pienimmät eli lapset, jotka ovat vain yrittäneet selviytyä muutoksista ja sopeutumisesta uuteen ympäristöön.
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Virasojan koulu on tällä hetkellä Havurinteellä. Koulun ympäristöstä on muodostunut oppilaille se oma turvallinen, viihtyisä
ja tuttu kouluympäristö. Oppimista edesauttavaa ympäristöä
ei voida rahassa arvioida, mitata tai suoraan rakentaa toisaalle. Viihtyisästä ympäristöstä oppilaiden keskuudessa kertovat
lukuisat leikkipaikat, norsupallopelit luokkien kesken ja erilaiset metsään rakennetut majat.
Vastaavia oppimisympäristöjä ei ole esim. Linnalan moduulien ympärillä, missä ympärillä on hiekkakenttää tai vilkkaasti
liikennöityjä ajoratoja.

3.

Virasojan koululaisten koulumatka on nykyisellään sopiva, mikä kannustaa koululaisia omatoimiseen liikkumiseen kouluun
kävellen ja pyöräillen. Koulumatkan merkittävästi muuttuessa
nykyisestä on erittäin todennäköistä, että vähänkin huonompana päivänä (sää sateinen/kylmä) turvaudutaan enemmissä
määrin muihin kyyditysratkaisuihin, joilla on vaikutusta koululaisen ja hänen perheensä normaaliin arjen sujumiseen.

4.

Virasojan koululaisten lisäksi kaupunginhallituksen päätöksen
muutokset vaikuttavat merkittävästi myös muiden koulujen toimintaan. Toimintojen tiivistyessä ja oppilasmäärien kasvaessa
poistuu ko. kouluista tilojen käyttövapaus/joustavuus. Tämä
hankaloittaa heti ja jatkossa enemmissä määrin tulevien lukujärjestyksien, koulupäivien ja ruokailuaikojen suunnittelua/laatimista.

5.

Koulutoimintojen tiivistyessä ja vapaiden luokkatilojen poistuessa erikoisluokkien käyttö ja käyttömahdollisuus kaikille tasapuolisesti tulee heikentymään huomattavasti. Miten uutta
opetussuunnitelmaa voidaan tällöin toteuttaa sujuvasti, jos
käytössä ei ole esimerkiksi musiikki- ja kieliluokkia?

6.

Virasojan lapset ja koulun henkilökunta ovat jo altistuneet
epäterveelle sisäilmalle vuosien ajan. Yhä useampi lapsi sairastuu pysyvästi.

7.

Kaupunginhallituksen päätöksen vaikutus tulisi olemaan nykyisellään sellainen, että vuonna 2018 syksyllä osa Virasojan
koululaisista on vaihtanut koulua vähintään 4 kertaa.

8.

Virasojan koululaisten siirtäminen toisaalle ei ole mikään ratkaisu ja helpotus kunnan kouluongelmaan. Nykyisellään käytössä olevat kiinteistöt eivät ole muuntojoustavia kaupunginhallituksen päätöksen mukaisiin siirtymiin. Tästä kertovat sisäilmaongelmaepäilyt ja opetushenkilöstön rajalliset tilat Mansikkalan ammattikoulussa.
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Virasojan koulussa todettiin vuonna 2012 laaja sisäilma- ongelma, jota epäiltiin ja jota varmasti myös tutkittiin. Tämän tiedon perusteella koulua yritettiin remontoida. Remontti toteutettiin niin, että koulutyö oli toiminnassa samanaikaisesti kiinteistössä.
Kiinteistön haasteet ja ongelmat tiedostettiin aikoja sitten, eikä
niitä onnistuttu riittävässä määriin parantamaan ja korjaamaan. Lopulta pitkän odottelun jälkeen alkuvuodesta 2016
koulu päätettiin siirtää Havurinteelle väistötiloihin. Tässä vaiheessa väistötiloihin siirryttäessä on esitetty selkeästi moduuliratkaisua puoltavat perustelut kaupunginhallitukselle.
Yleisesti on ollut tiedossa Havurinteen väistötilojen haasteet
ja aikaisemmat sisäilmaongelmat. Oppilaiden vanhemmat ja
koulun henkilökunta oman terveytensä puolesta, esittivät ja
pyysivät kaupunkia järjestämään moduulit Virasojan koululaisille.

10.

Hyvinvointilautakunta on esittänyt, että Vuoksenniskan mäelle
järjestetään pysyvät tilat Virasojan koulun koulutoimintaa varten mahdollisimman pikaisesti.

11.

Virasojan koululaisille on vaadittu moduuleja nettiadressilla,
jossa oli 500 allekirjoitusta.

12.

Vanhempaintoimikunta järjesti Virasojan koululaisten tasapuolisen kohtelun puolesta mielenosoituksen kaupungintalolla
22.8.2016.

13.

Iltapäiväkerhojen järjestäminen vaikeutuu puuttuvien tilojen
vuoksi, jolloin lapset jäävät ns. omilleen iltapäivien ajaksi.

14.

Terveellisten ja toimivien kouluympäristön luomisessa lapsille
ei tule pitää rahaa ensisijaisena perusteena väistö-/moduulirakennusten valitsemiselle."

Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan selvitys 13.10.2016:
"Virasojan koulun väistöratkaisun toteuttaminen
Virasojan koulussa Havurinteellä opiskelee tällä hetkellä yhteensä
137 oppilasta. Kutakin ikäluokkaa kohden on yksi luokka, ainoastaan 4. luokkalaisia on yhteensä kaksi rinnakkaisluokkaa.
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Kaupunginhallituksen 26.9.2016 päätöksen mukaisesti Linnalan
kentän moduuleihin väistötiloihin siirtyy mahdollisimman suuri osa
Virasojan koulun oppilaista. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 100
oppilaan sijoittumista Mansikkalaan, yhteensä viisi luokkaa. Mansikkalaan tulevat sijoittumaan luokka-asteet 3-6.
Vuoksenniskan koulun nykyisiin tiloihin tulee sijoittumaan kahden
luokan oppilaat (luokka-asteet 1-2).
Edellä mainituilla toimenpiteillä voidaan varmistaa Virasojan koulun
oppilaille ja henkilökunnalle terveelliset ja turvalliset tilat opiskella ja
työskennellä. Siirtyminen Mansikkalan moduuleihin ja Vuoksenniskan koululle tapahtuu kevätlukukauden 2017 alusta lähtien, mikäli
Havurinteen tiloissa ei tapahdu sisäilman laadun heikkenemistä/oppilaiden ja henkilöstön oireilun lisääntymistä. Siinä tapauksessa siirtyminen tehdään nopealla aikataululla.
Koulukuljetukset
Koulukuljetusten osalta Imatran kaupunki noudattaa Sivistyslautakunnan 24.4.2012 § 27 hyväksymää Koulukuljetusopasta. Maksuton
koulukuljetus järjestetään lain edellyttämällä tavalla (oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, perusopetuslaki § 32). Perusopetuksen,
lisäopetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä esiopetusta
saavilla oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä tai se muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Imatralla maksuton kuljetusetu
on laajennettu 1.–2. luokkien osalta kolme kilometriä ylittäviin koulumatkoihin.
Linnalan moduulien välituntiaktiviteetit
Linnalan kentällä olevien moduulien keskellä on suuri ulkoilualue,
jonka ns. kotipesäpäätyyn sijoitetaan erityinen aktiviteettialue. Alueelle siirretään ulkoiluvälineitä Mansikkalan koulun pihalta sekä Havurinteeltä. Välitunteja tullaan porrastamaan, jolloin piha-aktiviteetit
riittävät kaikille ulkoilijoille.
Piha-alueen hiekkatekonurmi mahdollistaa monipuolisten pallopelien
pelaamisen niin liikunta- kuin välituntien aikana. Talvella moduulien
taakse tulee jääkenttä luistelua varten.
Arkiliikuntaa oppilaat tulevat saamaan päivittäin siirtyessään ruokailemaan Mansikkalan koulun ruokalaan.
Koulujen tilojen monipuolinen käyttö
Erikoisluokkien käytön osalta Mansikkalan moduuleiden tekstiilityön,
kotitalouden, musiikin ja kuvaamataidon tiloja sekä muita vastaavia
luokkatiloja hyödynnetään Virasojan koulun oppilaille. Myös pieniä
neuvotteluhuoneita voidaan käyttää esim. jakotiloina ja erityisopettajan tiloina ym. Teknisen työn opiskelu suoritetaan Mansikkalan koulun sekä Linnalan koulun (Sampon) ko. tiloissa. Sisäliikuntaa toteutetaan Mansikkalan koulun liikuntasalissa sekä urheilutalolla.
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Vuoksenniskan koululla on samoin käytettävissä vastaavat tilat Virasojan 1-2 luokkien käyttöön.
Kouluruokailu
Virasojan koulun oppilaille ruokailu järjestetään Mansikkalan koulun
ruokasalissa kahdessa vuorossa: noin 60 oppilasta klo 10.30 ja 40
oppilasta klo 11.20. Ruokailuun oppilaat siirtyvät opettajien ja ohjaajien valvomana.
Iltapäiväkerhotoiminnan järjestelyt
Virasojan koulun iltapäiväkerhoa käyvät oppilaat yhdistetään Vuoksenniskan koulun iltapäiväkerhoon. Kerho-ohjaajien määrä tarkistetaan oppilasmäärän edellyttämäksi.
Oppilashuollon ja muiden tukipalveluiden toteuttaminen
Sekä Mansikkalan moduulissa (keskiviikkoisin), että Vuoksenniskalla (maanantaisin) on huonetilaa terveydenhoitajalle siten, että Virasojan kouluterveydenhoitaja voi tällöin suorittaa terveystarkastuksia. Muina päivinä akuuteissa tilanteissa kyseisten koulujen terveydenhoitajat ovat myös Virasojan oppilaiden käytössä.
Oppilashuollon palvelut pystytään toteuttamaan hajasijoituksesta
huolimatta. Vuoksenniskalla kuraattorina toimii Erja Strömberg, joka
tulee ottamaan myös Virasojan siirtyvät oppilaat jatkossa vastuulleen. Mansikkalassa tehtävää hoitaa Tea Savolainen, jonka tehtäviin
sisällytetään Virasojan siirtyvien oppilaiden kuraattoritehtävät.
Koulupsykologin palvelut säilyvät ennallaan niin Vuoksenniskalle
kuin Mansikkalaan siirtyvien osalta.
Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksessa esitetyt sinällään aiheelliset huolenaiheet
eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Kaupunginhallituksen
26.9.2016 tekemä ratkaisu noudattaa lain velvoittavia säännöksiä
koulupalvelujen järjestämisestä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Timo Härkönen saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 15.17.
__________________
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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:
237 - 240

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

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
lautakunta / hallitus

Pykälät:

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
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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:

241

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
30 päivää
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

