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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 16
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KH § 17
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Lajunen ja Niina Malm.
___________________
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Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
KH § 18

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien tiedoksiannot:
- Kaupunginhallituksen jäsen Tarja Äikää selvitti kaupunkikehityslautakunnan kokousasioita.
- Kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen selvitti hyvinvointilautakunnan kokousasioita.
- Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Heikki Tanninen selvitti
Imatran Lämpö Oy:n asioita sekä Etelä-Karjalan liiton hallituksen kokousasioita.
2. Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle työryhmän raportista
Valmiina valintoihin - Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen
korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa
Dnro 1704/12.00.02/2016
3. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnetyn valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle 2016
Dnro 991/02.05.00/2016/2017
Taloussuunnittelupäällikkö Liisa Stenbergin selvitys 26.1.2017:
"Talous- ja rahoitushallintopalvelut on yhteistyössä Hyvinvointipalveluiden talouspalveluiden kanssa käynyt läpi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen vuoden 2016 valtionosuuden tarkistamisesta ja todennut, ettei oikaisuvaatimukseen ole aihetta.
Päätöksen mukaan kaupungille kaupunki joutuu palauttaman valtiolle 173.586 euroa liikaa tilitettyä valtionosuutta.
Huomioiden myös peruspalvelujen vuoden 2016 valtionosuudet, toteutuma ylittää 1,1 M€ talousarvion."
Päätös on liitetty kokousasiakirjoihin.
4. Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentamisasia:
Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen otti esille Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentamista koskevan asian.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kohdat 1 - 3.
Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentamisasiassa kaupunginhallitus päätti
- muistuttaa hyvinvointilautakuntaa valtuuston palveluverkkopäätöksestä 24.10.2016 ja Vuoksenniskan rakentamista koskevista valtuustoryhmien kannanotoista, sekä valtuuston päätöksen edellyttämästä aikataulusta koskien Vuoksenniskan koulukeskusta
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- kehottaa hyvinvointilautakuntaa päättämään asiasta seuraavassa
kokouksessaan 7.2.2017
- ohjeistaa hyvinvointilautakuntaa jatkamaan Vuoksenniskan koulukeskuksen suunnittelua kaupunginhallituksen aiemmin päättämä aikataulu huomioon ottaen ja valtuustoryhmien kannanottoihin perustuen siten, että rakentaminen suunnitellaan tehtäväksi yhdessä
vaiheessa.
___________________
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Vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen osana päätöksenteon
valmistelua
1800/00/02/2017
KH § 19

Valmistelija: Marita Toikka
Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujalan ja kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon selvitys:
"Johdanto
Kunnallishallinnossa tehtävät päätökset ovat usein laajoja vaikuttaen
kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Päättäjät joutuvat arvioimaan eri
päätös-vaihtoehtojen vaikutuksia kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikajänteellä. Päätösesitysten läpinäkyvyys ja avoimuus edellyttävät
vaihtoehtoisia päätösesityksiä ja arvioita, miten nämä erilaiset päätökset vaikuttavat kuntaan ja kuntalaisten elämään.
Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2016 Osallistu ja vaikuta
ohjelman ja linjaukset, joilla varmistetaan osallistu ja vaikuta –toiminnan toteutuminen kaupungin toiminnan suunnittelussa ja valmistelussa:
”Osallistaminen tehdään näkyväksi toiminnan ja talouden suunnittelussa huolehtimalla, että ennakoiva vaikutusten arviointi (EVA) ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) toteutetaan päätöksenteossa. Asukkaita kuullaan jollain tämän Osallistu ja vaikuta ohjelman tavalla ja varmistetaan yhdenvertainen osallistumismahdollisuus osallistujien erityispiirteet huomioiden.
Kuntalaisille tarjotaan kattavasti erilaisia kuulemis- ja suunnittelutilaisuuksia. Osallistumistilanne tulee järjestää niin, että osallistujien on
mahdollisimman helppo kertoa mielipiteensä.”
Ennakkoarvioinnin ja asukasosallistumisen velvoitteesta säädetään
myös useissa kunnan toimintaa säätelevissä laeissa:





Kuntalain 410/2015 mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen
palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi tukee
kestävää päätöksentekoa.
Kuntalaki, luku 5. Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus
Terveydenhuoltolain (11 §, 2011) mukaan kunnan on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön
terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
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Kuntaliitto on 8.6.2011 julkaissut suosituksen ”Vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksen teossa”.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sote-uudistuksessa:
Selvitys työryhmän ehdotus HYTE-kertoimen käyttöönottamisesta (hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kerroin) yhtenä
osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden perustetta (ei vielä päätöstä).
Kaavoitus: Maankäyttö ja rakennuslaki sekä asetus (MRL 9 §
ja MRA 1 §)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki)
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten selvittämistä
koskeva SOVA- laki
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo lait
EU- oikeus, sukupuolivaikutusten arviointi päätöksenteossa ja
toiminnassa (SUVA)
Kielilaki, 2 § ja 10 §
Lapsivaikutusten arviointia kehitetään edelleen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmassa v. 2017-2018 (LAPE, kaupunginhallituksen päätös 31.10.2016 § 255).

Vaikutusten arvioinnin ja asukasosallistumisen toteuttaminen
Imatran kaupunkikonsernissa
Edellä olevaan perustuen Imatran kaupunkikonsernissa tehostetaan
vaikutusten arviointia ja asukasosallistumista osana päätöksenteon
valmistelua. Vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen tehdään
strategisista sekä toiminnallisesti ja taloudellisesti tärkeistä päätöksistä ja, kun päätöksellä on välittömiä tai pitkän aikavälin vaikutuksia
kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, elinoloihin ja tietylle ihmisryhmälle tai alueelle.
Valmisteltavia asioita, joissa vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen tehdään sovitulla toimintamallilla:
Kuntastrategia ja siihen liittyvät ohjelmat ja –suunnitelmat
Esimerkkejä ohjelmista ja suunnitelmista:









Lasten ja nuorten hyvinvoinnin toimenpideohjelma
Opetussuunnitelman laatiminen ja sen toteutumisen arviointi
Nuorisopalvelujen toimintasuunnitelmat
Maapoliittisen ohjelman laatiminen
Katu-, ympäristö- ja yhdyskuntatekninen suunnittelu
Kiinteistöjen suunnittelu
Liikenneturvallisuus suunnitelman laatiminen
Joukkoliikenneohjelman laatiminen

Palveluverkon uudistaminen ja palvelujen muutokset ja kehittäminen
Hankeideointi ja hankevalmistelu.
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Jos linjauspäätöksessä on vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen jo tehty, ei niitä enää operatiivisessa päätöksenteossa tehdä
erikseen. Kaavoituksessa ja ympäristöalaan liittyvässä viranomaistoiminnassa noudatetaan vaikutusten arvioinnissa ja asukasosallistumisessa ko. toimintaa koskevaa lainsäädäntöä.
Vaikutusten arvioinnin ja asukasosallistumisen kolmivaiheinen
toimintamalli:
1.

Strategisen vaikuttavuuden arviointi
Strategisten vaikutusten arvioinnissa valmisteltavaa asiaa arvioidaan suhteessa Imatran kaupunkikonsernin strategiassa
asetettuihin avaintavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin pisteyttämällä erilaiset ratkaisuvaihtoehdot.

2.

Yritysten kuuleminen yritysvaikutusten arvioinnissa elin
keinopoliittisena yhteistyönä
Yritysvaikutusten arvioinnissa tehdään yhteistyötä Elinkeinopoliittisen työryhmän (Elpo) kanssa yritysten kuulemisessa. Tavoitteena on matalan kynnyksen toimintamalli, jossa Elpo työryhmälle lähetetään pyyntö pohtia valmistelussa olevaa asiaa
elinkeinoelämän kehittämisen näkökulmasta. Vaikutusten arvioinnista vastaava viranhaltija käyttää saatua tietoa laatiessaan vaikutusten arviointia valmisteltavaan asiaan.

3.

Ennakkovaikutusten arviointi (EVA)/Muu vaikutusten
arviointi
Päätettäväksi vietävän asian valmistelussa arvioidaan erilaisia
vaikutuksia yhtäaikaisesti seuraavista näkökulmista: kuntalaiset (mm. lapsivaikutusten arviointi), ympäristö, organisaatio,
henkilöstö ja talous. Käytännön työkaluna käytetään soveltuvin
osin sähköisen hyvinvointikertomuksen tietojärjestelmän vaikutusten arviointi osaa.
Kaavoitukseen liittyvässä vaikutusten arvioinnissa asukasosallistumisessa toimitaan maankäyttö ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Vaikutusten arvioinnin toimintamallia on valmisteltu yhdessä vastuualueiden kanssa. Lisäksi yritysvaikutusten arvioinnin toimintatapaa
on käsitelty yrittäjien kanssa kaupunginjohtajan aamukahvitilaisuudessa."
Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala sekä kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo olivat kokouksessa esittelemässä
asiaa.
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Oheismateriaali:

Vaikutusten arviointi ja asukasosallistuminen päätöksenteon valmistelussa prosessikaavio ja strategisten vaikutusten arvioinnin malli on
jaettu esityslistan liitteenä.

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Imatran kaupunkikonsernin asioiden
valmistelussa päätöksentekoon tehostetaan vaikutusten arviointia ja
asukasosallistumista edellä kuvatun toimintamallin käyttöönottamisella välittömästi.
Asia viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Valtion työllisyyspaketin vaikutukset työllisyyden edistämiseen
1801/02/01/2017
KH § 20

Valmistelija: Marita Toikka
Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon selvitys:
Etelä-Karjala kuuluu voimakkaan rakennetyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden alueeseen. Imatran seudun työttömyysaste oli
17,1 % marraskuussa 2016. Kaikkiaan työttömiä työnhakijoita on
2124, joista alle 25 vuotiaita on 307 (14,5 %) ja yli 50 vuotiaita 894
henkilöä (42 %). Ulkomaalaisia työttömiä henkilöitä on 169. Ulkomaalaisten työttömyysaste on 36,1 %.
Laki julkisista työllisyys- ja yrityspalveluista uudistui 1.1.2017. Lakiuudistus vaikuttaa Eksotelle, kuntiin ja kolmannelle sektorille seuraavasti:









Työllisyyspoliittiset määrärahat vähenevät (mm. työvoimapoliittinen koulutus, palkkatuet, kuntoutus, starttirahat, maahanmuuttajien valmennukset).
Erityisesti kolmannen sektorin hankkeiden ja palkkatukityöllistämisen rahoitus vähenee, jolloin kolmannen sektorin työpaikat
vähenevät. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömiä on Etelä-Karjalan alueella n. 2000, joista on arvioitu olevan puolet sellaisia työnhakijoita, joiden työkyky ja ammatillinen osaaminen vastaa nykyisten kolmannen sektorin työtehtävien vaativuustasoa. Yrityksiin sijoittuminen on näiden henkilöiden kohdalla usein epärealistinen tavoite eikä näitä paikkoja
ole mahdollista korvata myöskään kuntouttavalla työtoiminnalla.
Yhdistyksille, säätiöille ja rekisteröidyille yhteisöille myönnettävään 100 % palkkatukeen on tulossa henkilötyövuosikiintiö,
mikä tarkoittaa palkkatuella palkkaamisen vähentymistä kolmannella sektorilla. Osa Etelä-Karjalan alueella meneillään
olevista hankkeista on mahdollisesti jäämässä kokonaan ilman
rahoitusta.
Edellisiin linjauksiin viitaten Kaakkois-Suomen TE-toimisto on
päättänyt, että se ei avaa tässä vaiheessa hakua työllisyyspoliittisista avustuksista vuodelle 2017. Työllisyyspoliittiset avustukset tullevat mahdollisesti hakuun kevään 2017 aikana.
TE-toimisto on käynyt erilliset neuvottelut jatkosta hanketoimijoiden kanssa, jotta mahdollisimman paljon hankkeissa jo sovituista työllistymistoimista saadaan hoidettua loppuun. Nykyisellä volyymilla avustuksia ei tulla kuitenkaan jatkamaan, koska
uusia työllistettäviä asiakkaita hankkeisiin ei voida ohjata (koskee sadan prosentin palkkatukia).
Palkkatuetun työn painopiste siirtyy yrityksiin.
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Tukiajat lyhenevät, tukiaika enintään 12 kk.
Työttömyysturvan aktiivikäyttö palkkatukeen, starttirahaan, liikkuvuusavustukseen.
Palkkatukityöllistäminen kunnille tulee nykyistä kalliimmaksi.
Työssäoloehtoa kertyy palkkatukityöstä 75 % (aikaisemmin
100 %). Työssäoloehdon täyttymiseksi tarvitaan pidempi työjakso kuin 6 kk. Työssäoloehdon täyttyminen poistaa henkilön
työmarkkinatuen kuntaosuuden piiristä.
Työn vastaanottamisvelvoite tiukentuu, jolloin osa työttömyysturvan saajista siirtynee toimeentulotuelle. Siirtymä vähentää
työmarkkinatuen kuntaosuutta, mutta lisää toimeentulotukimenoja.
Eksoten vuodelle 2017 asettamat tavoitteet lisätä palkkatukityöllistämistä ja alentaa työmarkkinatuen kuntaosuutta uhkaavat jäädä saavuttamatta.

Kolmannen sektorin palkkatuen väheneminen (100 % tuki) uhkaa
Etelä-Karjalassa monen työpajan, kierrätyskeskuksen ja ruokalan
toimintaa. Järjestöillä on ollut viime vuosikymmeninä tärkeä rooli
1990-luvun alun lamassa muodostuneen rakenteellisen työttömyyden purkamisessa. Järjestöt ovat tarjonneet tukea ja työpaikkoja heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille. Keskeistä järjestöjen työllistämisessä on ollut työllistettyjen työelämävalmiuksien sekä
toimintakyvyn vahvistaminen, mikä on myös parantanut työllistettyjen edellytyksiä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Työllisyysasteen
nostaminen ja työttömyysasteen sekä työttömyydestä julkiselle taloudelle aiheutuvien kustannusten vähentäminen edellyttää sekä yritysten elinvoiman edistämistä että kolmannen sektorin toimintaedellytysten selvittämistä ja turvaamista.
Kiristyneiden linjausten takia kolmannen sektorin toimintana pitkäaikaistyöttömien työllistäminen vähenee ja toimintaa joudutaan sopeuttamaan vastaamaan väheneviä resursseja. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden väylä avoimille työmarkkinoille kapenee ja työttömyys heikentää ihmisten hyvinvointia. Toimenpiteet pitkäaikaistyöttömyyden katkaisuun ovat vaarassa jäädä
kokonaan kuntien vastuulle. Lakimuutosten kustannusvaikutukset
voivat olla Etelä-Karjalan alueella pahimmillaan useita miljoonia euroja. (esim. 1000 henkilöä lisää työmarkkinatuen kuntaosuus listalle
= 4,2 M€).
Lakimuutoksen merkittävien negatiivisten vaikutusten vuoksi on tärkeää nopealla aikataululla löytää ratkaisuja, miten kolmannen sektorin palkkatukityöllistämisen paikkoja pystytään säilyttämään lakimuutoksista huolimatta ja, mitä muita vaihtoehtoja aktivoinnin mahdollistamiseksi on olemassa sekä, miten on tehokkainta toimia haittojen
minimioimiseksi.

IMATRAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 20

2/2017

47

30.01.2017

Imatran kaupunki, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kunnat,
Eksote sekä kolmannen sektorin toimijat TyönVuoksi ry. ja IntoPajat
ry. pitivät palaverin 22.12.2016 valtion työllisyyspoliittisten päätösten
vaikutuksista Imatran seudun työllisyyden edistämistoimintaan ja miten negatiivisia vaikutuksia voitaisiin lieventää.
Sekä työhallinnon että Eksoten tavoite on nostaa pitkäaikaistyöttömien aktivointiastetta. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien
työnhakijoiden palvelujen toimivuus edellyttää, että TE-toimistolla ja
TYP:llä on käytettävissään työ-/työtoimintapaikkoja, joihin työttömiä
voi ohjata. Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen ja sisällön kehittäminen (vaikuttavuus, laadunvalvonta) lieventävät osaltaan
lakimuutosten vaikutusta. Kolmannen sektorin toimijat ovat lähteneet sopeuttamaan toimintaansa väheneviin resursseihin.
Maakuntauudistukseen valmistautuminen on käynnissä. Ratkaisematta on kuitenkin vielä mm. mikä on kuntien rooli jatkossa työllistämisessä, jääkö työmarkkinatuen kuntaosuus edelleen kuntien maksettavaksi ja, mikä on kolmannen sektorin rooli. Paikallisen palveluverkon säilyminen maakuntauudistuksessa on Eksoten ja kuntien
kannalta työllisyyspalvelujen kannalta tärkeää.
Palaverin jatkotoimenpiteenä katsottiin tarpeelliseksi käynnistää alueellinen selvitys, jossa kartoitetaan lakimuutosten vaikutukset, otetaan kantaa kolmannen sektorin rooliin työllisyyden hoidossa ja sen
toimintaedellytyksiin, valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen (palvelujen järjestäjä-tuottaja-malli, paikallisen palveluverkon
säilyttäminen) ja selvitetään työllistämistoimenpiteiden (palkkatuki,
työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) kokonaiskustannukset sekä arvioidaan näiden palvelujen tarkoituksenmukaisinta tuottamistapaa.
Eksoten yhteiskunnallisen osallisuuden ja työelämäpalvelujen
johtaja Tiina Kirmanen toteaa lausunnossaan, että ratkaisuja on
etsittävä Eksoten, kuntien, TE-toimiston ja kolmannen sektorin
välisellä yhteistyöllä. Lausunnossa todetaan myös, että työllisyyden
hoidon toimintaympäristön muutosten johdosta on tarve toteuttaa
Etelä-Karjalan alueella maakunnallinen selvitys, jossa
- kartoitetaan lakimuutosten ja työhallinnon linjausten vaikutukset 3.
sektorin rooliin työllisyyden hoidossa ja sen toimintaedellytyksiin
muuttuvassa toimintaympäristössä. Selvitettäisiin esim. toimijoiden
yhdistymisen ja yhdistyspohjaisen toiminnan yrityspohjaiseksi muuttamisen vaikutukset.
- kartoitetaan lakimuutosten ja työhallinnon linjausten vaikutukset julkisen sektorin (Etelä-Karjalan kunnat ja Eksote) mahdollisuuksiin järjestää tuetun työllistämisen työ- ja työtoimintapaikkoja.
- valmistaudutaan tulevaan maakuntauudistukseen, joka todennäköisesti tulee pohjautumaan palvelujen järjestäjä-tuottaja-malliin.
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- arvioidaan työllistämistoimenpiteiden (palkkatuki, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) kokonaiskustannuksia ja näiden palvelujen tarkoituksenmukaisinta tuottamistapaa.
Kasvava rakenne- ja nuorisotyöttömyys on keskeinen haaste Etelä-Karjalassa. Pitkittyneen työttömyyden myötä vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt tarvitsevat usein monialaista ja henkilökohtaista ohjauspalvelua ja vain osa heistä pääsee ohjauksen ja palvelujen piiriin. Ratkaisukeinoja pitkäaikaistyöttömyyden mukanaan
tuomiin ongelmiin on haettu vuosien saatossa mm. useissa työllisyyttä edistävissä yhteistyöhankkeissa. Viimeksi keväällä 2016 maakunta haki alueellisiin työllisyyden hoidon kokeiluihin, joilla luodaan
vuosina 2017 ja 2018 asiakaslähtöinen ja hallintorajat ylittävä toimintamalli työvoima- ja yrityspalveluille. Etelä-Karjalan maakunta ei
päässyt mukaan kokeiluihin, mutta Eksote on yhteistyössä TE-toimiston, Kelan ja kuntien kanssa jatkanut paikallisen toimintamallin
rakentamista osana työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun TYPin rakennetta.
Eksoten hallitus on 12.10.2016 hyväksynyt esityksen asiakaspalvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on ollut, että vuoden 2017
alusta siirrytään usean asiakasvastuutahon mallista yhden vastuutahon malliin. Esitetyssä mallissa TE-toimiston palvelulinjajaon mukaisesti tuetun työllistämisen palvelulinjan (ns. 3. palvelulinja) asiakkaiden ohjaus- ja asiakasvastuu keskitetään TYPiin. Lisäksi tarkoitus
on koota yhden hankintastrategian alle Eksoten ja TE-toimiston työllistymistä edistävät palveluhankinnat. Uudessa mallissa asiakasohjauksen vastuu on TYPissä, missä tehdään asiakkaan alkukartoitus,
asiakkaan monialainen työllistymissuunnitelma ja asiakkaan ohjaus
tarvittaviin palveluihin. Uutta mallia on rakennettu TYP-johtoryhmän
avustuksella.
Eksote on uudistanut oman organisaatiorakenteensa ja tehnyt tarvittavia käytännön järjestelyitä. Uuden toimintamallin valmistelu on kuitenkin kesken johtuen Kelan kanssa kesken olevista neuvotteluista
toimeentulotukea hakevan velvollisuudesta olla työttömänä työnhakija TE-toimistossa. Tavoitteena on yhdessä löytää asiakaslähtöisiä
ratkaisuja etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on ns. sosiaalinen rajoite työn tai TE-palvelujen vastaanottamiselle. Lisäksi Kelan
kanssa neuvotellaan Kelan työkykyyn ja eläkeselvittelyihin liittyvien
kehittämishankkeiden kytkemiseksi Etelä-Karjalan työllisyyskokeiluun.
Vaikka kokeilusopimuksen allekirjoittaminen keskeneräisten neuvottelujen vuoksi viivästyy asetetusta aikataulusta, Eksote ja TE-toimisto käynnistävät monialaisen palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden
osalta kartoituksen, jossa kartoitetaan n. 3 000 asiakasta heti helmikuun alusta lähtien. Tarkoituksena on TE-toimiston ja TYP:n yhteistyöllä selvittää ko. asiakaskunnan palvelutarpeet ja ohjata asiakkaat
oikeisiin palveluihin.
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Kelan kanssa pidetyssä neuvottelussa on sovittu, että Etelä-Karjala
on mukana Kelan työkyvyn arviointiin ja eläkeselvittelyihin liittyvässä
kehittämishankkeessa. Hankkeessa halutaan luoda systeemi, jolla
työkyvyttömien tai syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden palvelutarpeet tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, asiakkaat ohjataan oikeaan palveluun, taataan palveluprosessin toimivuus ja varmistetaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyvien palveluiden vaikuttavuus. Eläkeselvittelyissä halutaan myös lisätä vaikuttavuutta em. tahojen yhteistyötä, prosesseja ja palveluja kehittämällä ja selkeyttämällä. Hankkeessa lähdetään mahdollisimman nopeasti toimimaan ja kokeilemaan. Toimivat kokeilut jalostetaan pilotoinnin kautta varsinaiseksi toiminnaksi.
Oheismateriaali:

Muistio palaverista diaesityksineen 22.12.2016 ja Eksoten lausunto
asiaan on jaettu oheismateriaalina.

Kj:n ehdotus:

Imatran kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä olevan
työllistämisen tilanneselvityksen ja painottaa valtion työllisyyspaketin
haittavaikutuksen minimimoimiseksi työllisyyspalvelujen uuden toimintamallin nopeaa käyttöönottamista ja esittää, että Eksote yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vastaa maakunnallisen
selvityksen toteuttamisesta ja rahoituksesta.
Asia viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kj:n kokouksessa tekemä ehdotus:
Imatran kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi edellä olevan
työllistämisen tilanneselvityksen ja painottaa valtion työllisyyspaketin
haittavaikutuksen minimimoimiseksi työllisyyspalvelujen uuden toimintamallin nopeaa käyttöönottamista ja esittää, että Eksote yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden sekä maakunnan kuntien kanssa
vastaa maakunnallisen selvityksen toteuttamisesta ja rahoituksesta.
Asia viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus.
___________________
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Imatran kylpylään liittyvän vuokrasopimuksen tarkistaminen ja
vuokrasopimuksen tekeminen uuden allasosaston tontista
1774/10/00/02/2017
KAUPKLTK § 5

Valmistelija: Pekkala Sini
Imatran kaupunki on vuokrannut Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiölle Ukonniemestä Imatran kylpylän alueen vuonna 1982 allekirjoitetulla vuokrasopimuksella, jota on tarkistettu 19.5.2000 sekä
23.1.2012. Vuokra-alueeseen kuuluu nykyisin kylpylän tontti 4 (kiinteistötunnus 153-38-1-4) osoitteessa Purjekuja 2 ja pienempi, rakentamaton tontti 1 (kiinteistötunnus 153-38-19-1) osoitteessa Purjekuja
1. Voimassaolevan asemakaavan mukaan tontti 4 kuuluu matkailua
palvelevien rakennusten korttelialueeseen (RM), jonka rakennusoikeus on 29 800 k-m². Nykyinen asemakaava mahdollistaa tontin 4
jakamisen useammaksi tontiksi.
Imatran Seudun Yritystilat Oy on neuvotellut Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön kanssa uuden allasosaston rakennuttamisesta tontin 4
alueelle Imatran kylpylän yhteyteen. Tältä osin kaupunginhallitus on
tehnyt konserniohjauksesta päätöksen 21.11.2016 § 271.
Kylpylälaajennuksen toteuttaminen vaatii kaupunkisuunnittelun puolella toimenpiteitä kiinteistönmuodostuksen sekä maanvuokrauksen
osalta. Kiinteistönmuodostuksen osalta tarvitaan kylpylän tontin
tonttijaonmuutos ja tonttijaossa määritettyjen tonttien lohkomiset.
Maanvuokrauksen osalta vuokralaisen vuokrasopimusta tulee
tarkistaa siten, että nykyisestä tontin 4 vuokra-alueesta poistetaan
uudelle allasosastolle muodostettavan tontin alue. Lisäksi uudelle
allasosastolle muodostettavan tontin osalta on solmittava vuokrasopimus Imatran Seudun Yritystilat Oy perustettavan yhtiön (Kiinteistö
Oy Imatran Allas) lukuun kanssa.
Imatran Seudun Yritystilat Oy perustettavan yhtiön lukuun kanssa
tehdään uusi vuokrasopimus 30 vuodeksi kaupungin normaalein
muun maanvuokrasopimuksen (maanvuokralaki 5 luku) mukaisin
ehdoin. Perustettavalle yhtiölle vuokrataan allasosastoa varten tarvittava alue, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mukaista
tonttia 5 ja jonka pinta-ala on noin 3 078 m². Tonttijakoluonnos on
tämän päätöksen liitteenä.
Tulevan tontin 5 hinta määräytyy asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden perusteella. Tontille osoitettava rakennusoikeus on 1 000
k-m² ja tehtyjen selvitysten mukaan rakennusoikeuden hinta kylpylän liiketilojen osalta on noin 80 €/k-m². Tontin vuosivuokra on 5 %
tontin hinnasta. Käyvän hinnan määrittely on tehty valtiontuki- sääntelyn kriteerit huomioon ottaen.
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Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle neuvottelujen
yhteydessä esitettyjen suunnitelmien mukaisen noin 800 k-m²:n kokoisen allasosaston, jonka rakentaminen on aloitettava 2 vuoden ja
saatettava loppuun 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Vuokralaiselta peritään tontin lohkomiskulut voimassaolevan taksan mukaisesti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.
Ratkaisuvalta asiassa kuuluu kaupunginhallitukselle hallintosäännön
11 §:n perusteella.
Vaikutusten arviointi:

Kylpylän alueen vuokrasopimuksen tarkistaminen ja uuden vuokrasopimuksen tekeminen mahdollistavat merkittävän investoinnin toteuttamisen kylpylän nykyisen allasosaston yhteyteen. Se on myös
kaupungin matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvän strategian mukaista.

Liite:

Tonttijakoluonnos

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:
Kaupunkikehittämislautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että:
1) Kaupunki tarkistaa kiinteistöistä 153-38-1-4 ja 153-38-19-1
Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön kanssa 17.11.1982 allekirjoitettua ja 19.5.2000 sekä 23.1.2012 tarkistettua vuokrasopimusta niin,
että vuokra-alueeksi tulee kiinteistöstä 153-38-1-4 noin 56 498 m²:n
suuruinen määräala, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mukaista tonttia 6. Tontin 153-38-19-1 vuokra-alue säilyy ennallaan.
Vuokrasopimuksen muut ehdot säilyvät ennallaan. Vuokralainen sitoutuu kirjauttamaan vuokrasopimuksen tarkistuksen maanmittauslaitoksessa.
.
2) Kaupunki vuokraa uudelle allasosastolle muodostettavan tontin
alueen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Vuokrattava alue on kiinteistöstä 153-38-1-4
noin 3 078 m²:n suuruinen määräala, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mukaista tonttia 5. Tontti vuokrataan vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä alkaen 30 vuodeksi kaupungin normaalein
muun maanvuokrasopimuksen (maanvuokralaki 5 luku) mukaisin
ehdoin.
Tulevan tontin 5 hinta on 80.000,00 euroa, joka määräytyy tontille
osoitetun rakennusoikeuden perusteella. Tontin vuosivuokra on 5 %
tontin hinnasta. Vuokra sidotaan viimeisimpään julkaistuun elinkustannusindeksin (1951=100) pistelukuun.
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Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle neuvottelujen
yhteydessä esitettyjen suunnitelmien mukaisen noin 800 k-m²:n kokoisen allasosaston, jonka rakentaminen on aloitettava 2 vuoden ja
saatettava loppuun 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
Vuokralaiselta peritään tontin lohkomis- ja rasitteiden perustamiskulut voimassaolevan taksan mukaisesti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.
3) Kaupunkikehitysjohtaja ja kaupungingeodeetti kumpikin yksin valtuutetaan allekirjoittamaan edellisten kohtien mukaiset asiakirjat.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että jäsen Tuula Putto ilmoitti esteellisyydestään Imatran kylpylän säätiön
hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 §:n 5-kohta) ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn
ajaksi.
___________________
KH § 21

Valmistelija: Marita Toikka

Liite:

Tonttijakoluonnos

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää kaupunkikehittämislautakunnan esityksen
mukaisesti, että:
1) Kaupunki tarkistaa kiinteistöistä 153-38-1-4 ja 153-38-19-1
Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön kanssa 17.11.1982 allekirjoitettua ja 19.5.2000 sekä 23.1.2012 tarkistettua vuokrasopimusta niin,
että vuokra-alueeksi tulee kiinteistöstä 153-38-1-4 noin 56 498 m²:n
suuruinen määräala, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mukaista tonttia 6. Tontin 153-38-19-1 vuokra-alue säilyy ennallaan.
Vuokrasopimuksen muut ehdot säilyvät ennallaan. Vuokralainen sitoutuu kirjauttamaan vuokrasopimuksen tarkistuksen maanmittauslaitoksessa.

.
2) Kaupunki vuokraa uudelle allasosastolle muodostettavan tontin
alueen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Vuokrattava alue on kiinteistöstä 153-38-1-4
noin 3 078 m²:n suuruinen määräala, joka vastaa tonttijakoluonnoksen E1/2017 mukaista tonttia 5. Tontti vuokrataan vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä alkaen 30 vuodeksi kaupungin normaalein
muun maanvuokrasopimuksen (maanvuokralaki 5 luku) mukaisin
ehdoin.
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Tulevan tontin 5 hinta on 80.000,00 euroa, joka määräytyy tontille
osoitetun rakennusoikeuden perusteella. Tontin vuosivuokra on 5 %
tontin hinnasta. Vuokra sidotaan viimeisimpään julkaistuun elinkustannusindeksin (1951=100) pistelukuun.
Vuokralainen sitoutuu rakentamaan vuokra-alueelle neuvottelujen
yhteydessä esitettyjen suunnitelmien mukaisen noin 800 k-m²:n kokoisen allasosaston, jonka rakentaminen on aloitettava 2 vuoden ja
saatettava loppuun 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.
Vuokralaiselta peritään tontin lohkomis- ja rasitteiden perustamiskulut voimassaolevan taksan mukaisesti vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.
3) Kaupunkikehitysjohtaja ja kaupungingeodeetti kumpikin yksin valtuutetaan allekirjoittamaan edellisten kohtien mukaiset asiakirjat.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsenet Anne Nissinen ja Pasi Saajanlehto ilmoittivat
esteellisyydestään Etelä-Karjalan Kuntoutumissäätiön hallituksen jäseninä (HallintoL 28 §
5-kohta) ja poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.
___________________

IMATRAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 22

2/2017

54

30.01.2017

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus
vuonna 2017, päätös opetus- ja kulttuuritointa varten myönnettävästä
valtionosuudesta 2017 sekä päätös kotikuntakorvauksista vuodelle 2017
1755/02/05/01/2017, 1770/02/05/01/2017, 1756/02/05/01/2017
KH § 22

Valmistelija: Kai Roslakka
Talous- ja rahoitushallintopalvelut 26.1.2017, taloussuunnittelupäällikkö Liisa Stenberg:
"Valtiovarainministeriö on 31.12.2016 päättänyt peruspalvelujen valtionosuudesta sekä vahvistanut verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen sekä päättänyt kotikuntakorvauksista vuodelle
2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2016 tehnyt päätöksen
opetus- ja kulttuuritointa varten käyttökustannuksiin myönnettävistä
valtionosuudesta.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)
5 §:n mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuus koostuu seuraavista valtionosuusperusteista:
1)
1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen valtionosuustehtävien
laskennallisista kustannuksista ja
2)
syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden ja saamelaisten
kotiseutualueen kunnan lisäosien määräytymisperusteista.
Kunnan omarahoitusosuus vuonna 2017 on 3.627,38 euroa asukasta kohden. Peruspalvelujen valtionosuutta lisätään ja vähennetään
lain 7 luvussa tarkoitetuilla erillä. Näitä ovat mm.
verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus,
verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen
muutoksen neutralisointi kunta-valtio suhteessa,
vuoden 2010 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus,
työmarkkinatuen ja toimeentulotuen huomioon ottaminen valtionosuudessa,
vuoden 2015 työmarkkinatukiuudistukseen liittyvä tasaus
veroperustemuutoksien huomioon ottaminen valtionosuudessa
maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä rahoituksen siirto
sekä
perustoimeentulotuen KELA siirtoon liittyvä vähennys
kilpailukykypakettiin liittyvä vähennys
eläketukeen liittyvä vähennys
määräaikaiset kuntien valtionosuuksiin kohdistuvat vähennykset ja lisäykset
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Opetus- ja kulttuuritoimi myöntää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 57 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 16 §:n nojalla kunnille valtionosuutta käyttökustannuksia varten. Kunnan omarahoitusosuus on 254,32 euroa
asukasta kohden. OKM tarkistaa vuodelle 2017 myönnetyn valtionosuuden varainhoitovuoden 2017 keskimääräisten oppilas- ja oppilasmäärien mukaiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)
38 §:n mukaan kotikuntakorvaus määräytyy kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien esi- ja perusopetuksen toteutuneiden kustannusten perusteella erikseen 6-, 7-12 ja 13 -15 -vuotiaille. Valtiovarainministeriö päättää kotikuntakorvauksen perusosan euromäärästä varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Kotikuntakorvauksen perusosa on päätöksen mukaan 6.573,54 euroa.

Talous- ja rahoituspalvelut yhdessä Hyvinvointipalveluiden talouspalveluiden kanssa tarkistanut em. päätökset ja todennut, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta. Tämän hetken päätösten mukaan valtionosuuksia tilitetään 0,3 M€ budjetoitua enemmän. Toteutuma-arviossa on huomioitu ns. läpikulkueränä maksettavat IB:n lukion valtionosuus Lappeenrannan kaupungille ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta
maksettava valtionosuus Itä-Suomen koululle sekä mahdollinen oppilasmäärien tarkistamisesta aiheutuva valtionosuuden palautus.
Talous- ja rahoitushallintopalvelut esittää, että kaupunginhallitus
merkitsee oheiset valtionosuuspäätökset tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus päättää, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta."
Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi valtionosuusselvityksen
ja samalla päättää, ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Hyvinvointilautakunnan varajäsenen valinta
1574/00/00/01/2016
KH § 23

Valmistelija: Marita Toikka
Kaupunginvaltuusto on 24.10.2016 § 70 valinnut Kari Paldaniuksen
tilalle hyvinvointilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Toni
Kainulaisen.
Toni Kainulainen oli hyvinvointilautakunnan jäsenen Ari Porrasmäen
henkilökohtainen varajäsen.
Ari Porrasmäelle on valittavat uusi henkilökohtainen varajäsen.

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto nimeää hyvinvointilautakuntaan Ari Porrasmäen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi _____________________.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
nimeää hyvinvointilautakuntaan Ari Porrasmäelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
___________________
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Saapuneet kirjeet
KH § 24

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallituksen pöytäkirja 11.1.2017
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2016
Dnro 1002/14.00.01/2016
Lappeenrannan kaupunki
Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 16.1.2017 § 21
Tilintarkastajien nimeäminen Itä-Suomen suomalais-venäläisen
koulun säätiöön vuodelle 2017
Dnro 1753/00.04.02/2017
Suomen Kuntaliitto
Perintälain 10 §:n muutosten huomioiminen ulkoistetussa
kuntaperinnässä
Dnro 313/02.06.04/2017
Suomen Kuntaliitto
Vuoden 2016 yleiskirjeluettelo
Dnro 306/00.04.00/2017
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 16.1.2017
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntainfo 1/2017
Työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyy vuoden 2019
alkuun

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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Viranhaltijapäätökset
KH § 25

Kaupunginjohtaja
- 17.1.2017 § 1 / Konserniyhtiöiden taseiden järjestelyt
- 18.1.2017 § 2 / Osallistuminen Imatra-Savonlinna matkailuseminaariin Pietarissa 26.1.2017
- 26.1.2017 § 3 / Hiihtosuunnistuksen EM-kilpailut Imatralla/
vieraanvaraisuus
- 26.1.2017 § 4 / EU:n aluekoordinaattorin vierailu Etelä-Karjalassa/
vieraanvaraisuus
Tilanhallintapäällikkö
- 18.1.2017 § 1 / As Oy Hentun-Liisa –nimisen yhtiön osakkeiden
1071-1150 myynti

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Innovaatioyhteistyö Stora Enso Wood Products Oy Ltd:n kanssa
KH § 26

Valmistelija: Marita Toikka
Stora Enso Wood Products Oy Ltd:n kirje 26.1.2017:
"Eco School -konseptin kehitys ja hyödyntäminen Mansikkalan
yhtenäiskoulussa
Imatran kaupunki (kaupunki) ja Stora Enso Wood Products (Stora
Enso) ovat keskustelleet innovaatioyhteistyön mahdollisuudesta
hyödyntää kehitteillä olevaa Stora Enson Eco School -konseptia yhteisessä pilottihankkeessa Mansikkalan yhtenäiskoulussa.
Eco School -konseptin mukaisesti koulurakennus suunnitellaan alusta lähtien edistämään tutkimista, kokeilua, innostumista ja onnistumista - hyödyntäen uusinta suomalaista pedagogista osaamista.
Hankkeessa yhdistetään eri suunnittelualat mahdollistamaan terveellinen ja turvallinen kestävänkehityksen mukainen oppimisympäristö.
Konseptin mukaiset koulut rakennetaan massiivipuusta. Puu on uudelleenkäytettävä, uusiutuva, ekologisesti kestävä ja hintakilpailukykyinen rakennusmateriaali, jolla on tieteellisesti todistettuja terveyshyötyjä. Lisäksi puulla on alhaisemmat hiilidioksidipäästöt verrattuna
moneen muuhun rakennusmateriaaliin ja se toimii pitkäaikaisena hiilivarastona.
Imatran on aikomus rakennuttaa Mansikkalaan yhtenäiskoulu elinkaarihankkeena. Tavoitteena on ekologinen koulu, joka tarjoaa laadukkaan, terveellisen, viihtyisä, osallistavan ja esteettömän oppimista sekä työskentelyä tukevan ympäristön. Rakennuksen tulisi lisäksi
olla elinkaarikustannuksiltaan edullinen ja muuntojoustava vastaten
tulevaisuuden tarpeisiin.
Stora Enso on kiinnostunut osallistumaan Mansikkalan kouluhankekehitykseen konseptin periaatteiden mukaisesti. Mikäli hanke etenee. Kaupunki puolestaan sitoutuu kilpailuttamaan elinkaarihankkeen palveluntarjoajat (rahoittajan ja rakennusliikkeen) konseptiin
perustuen ja edellyttää pilottihankkeen Eco School -konseptin mukaisten puukomponenttien hankintaa markkinahintaan Stora Ensolta. Stora Ensolle jää omistusoikeus hankkeen yhteydessä viimeisteltyyn Eco School-konseptiin. Projektista sovitaan tarkemmin Stora
Enson ja Imatran kaupungin välille laadittavassa innovaatioyhteistyösopimuksessa."
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Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti Stora Enson esityksiin uuden koulurakennuksen rakentamiseksi Imatran Mansikkalan alueelle
esityksen mukaisen konseptin pohjalta. Kaupunginjohtaja asettaa
hankkeen valmistelua varten asiantuntijatyöryhmän, johon
kaupunkikonsernin edustajien lisäksi pyydetään Stora Ensoa
nimeämään omat edustajansa.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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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:
16 - 18, 23 - 25

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
19 - 22, 26
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
Imatran kaupunginhallitus
Virastokatu 2
55100 Imatra
Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi
Pykälät: 19 - 22, 26
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:

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

