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11.12.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 109

Tämä kaupunginvaltuuston kokouskutsu on laitettu nähtäville
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu kaupungin
internet-sivuilla 5.12.2017:
"Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla maanantaina 11.12.2017 klo 15.00. Kokouksessa käsitellään esityslistassa nro
11 / 2017 mainitut asiat. Esityslista on nähtävänä Imatran kaupungin
internet-sivuilla 5.12.2017 alkaen.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa, kaupungintalolla tiistaina 19.12.2017 klo 9.00 - 11.30.
Niina Malm
Kaisa Heino
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja hallintojohtaja"

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Valtuusto päätti puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi asialistan ulkopuolelta pöydälle jaetun kaupunginhallituksen päätösesityksen "Palveluverkkoprojektin henkilöstökulu
määrärahavarauksen korotus vuoden 2018 talousarvioon"
asiakohtana 8.
___________________
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11.12.2017

Pöytäkirjantarkastajat
KV § 110
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jerena Juutilainen ja Tuija Kuikka.
___________________
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11.12.2017

Ilmoitusasiat
KV § 111

1. Vuoden 2018 kokousaikataulu.
2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Niina Malmin kiitospuhe
vuodesta 2017.

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.
___________________

KV § 112
Liite:

Kaakkois-Suomen ehdokaslistojen yhdistelmä

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton
valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Kaakkois-Suomen
vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Puheenjohtaja selosti vaalitoimituksen kulun, minkä perusteella valtuusto hyväksyi
yksimielisesti puheenjohtajan esityksen vaalitoimituksen toteutuksesta.
Puheenjohtaja totesi ehdokaslistojen yhdistelmän olevan nähtävillä valtuustosalin seinällä.
Kokous keskeytettiin klo 15.09-15.14 väliseksi ajaksi ehdokaslistoihin tutustumista varten.
Puheenjohtaja kutsui vaalilautakunnan valvomaan vaalitoimitusta. Vaalitoimitus toteutettiin
suljetuin lipuin. Puheenjohtaja kutsui kunkin valtuutetun nimenhuutojärjestyksessä
toimittamaan äänestyslippunsa puheenjohtajalle vaaliuurnaan. Vaalitoimituksen päätyttyä
puheenjohtaja luovutti äänestysliput vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja keskeytti
kokouksen klo 15.21 – 15.32 väliseksi ajaksi vaalilautakunnan ääntenlaskennan
suorittamista varten.
Päätös:

Vaalilautakunta luovutti pöytäkirjan ja äänestysliput valtuuston
puheenjohtajalle, joka luki pöytäkirjasta vaalitoimituksessa
ehdokaslistoille annetut äänet sekä ehdokaslistojen vertausluvut
todeten vaalien tulleen toimitetuksi. Vaalilautakunnan pöytäkirja
liitetään pöytäkirjaan.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa

Merkittiin, että henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi Karttunen ja konsernilakimies Milla
Oinonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
___________________
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Imatra tekee tulevaisuuden -strategian päivitys
299/00/01/02/2015
KH § 326

Valmistelija: Kaisa Heino
Viime valtuustokaudella kaupunginvaltuusto hyväksyi loppuvuodesta
2015 uudistetun kaupunkistrategian "Imatra tekee tulevaisuuden
2030". Kyseiseen strategiaan pohjautuva strategian toimeenpano-ohjelma hyväksyttiin valtuustossa alkuvuodesta 2017.
Uusi valtuusto (2017-2021) on käsitellyt em. strategiasisältöä valtuustoseminaarissa 15.9.2017, minkä jälkeen valtuustoryhmät ovat
antaneet lausuntonsa strategian muutos- ja päivitystarpeista. Ryhmien lausuntojen yhteenvetona todettiin, että merkittäviä muutoksia
strategialle ei ole tarpeen tehdä, mutta tiettyjä painotuksia haluttiin
päivitettävän.Valtuuston puheenjohtajisto linjasi, että vastuuviranhaltijat valmistelevat strategiapäivityksen valtuustoryhmien kannanottojen pohjalta. Valmisteluaineisto esiteltiin valtuutettujen tiedotus- ja
koulutustilaisuudessa 30.10.2017.
Talousarviovalmistelun yhteydessä lautakunnat ja kaupunginhallitus
ovat omalta osaltaan käsitelleet kaupungin strategiatavoitteet ja niistä johdetut valtuustokauden tavoitteet, sekä edelleen ensi vuotta
koskevat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.
Päivitetyn "Imatra tekee tulevaisuuden" -strategialuonnoksen päälinjaukset on esitelty oheismateriaalissa. Tarkoitus on, että valtuuston
hyväksyttyä strategiapäivitykset, joihin myös talousarvioesityksen
2018 tavoitemäärittelyt perustuvat, käynnistetään strategian toimeenpano-ohjelman päivitys. Strategian toimeenpano-ohjelma, johon sisältyy paitsi toimintaympäristöanalyysit, myös kaupungin muut
strategiaohjelmalinjaukset, kuten henkilöstö-, hankinta- ja omistajapoliittiset linjaukset, sekä muut nykyisen täytäntöönpano-ohjelmassa
olevat linjaukset, on tarkoitus saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana. Toimeenpano-ohjelman valmisteluun
on tarkoitus osallistua koko kaupungin henkilökunta.

Oheismateriaali:

Imatra tekee tulevaisuuden 2030 strategian päälinjaukset

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
oheiset Imatra tekee tulevaisuuden 2030 -strategian avaintavoitteet
ja niihin perustuvat valtuustokauden strategiatavoitteet sekä muut
strategiset päälinjaukset, joiden pohjalta käynnistetään edellä kuvatun strategian toimeenpano-ohjelman (laajan strategiaohjelman) valmistelu. Laaja strategiaohjelma saatetaan valtuuston
hyväksyttäväksi kevään 2018 aikana.
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Hyväksyttiin.
___________________

KV § 113
Liite:

Imatra tekee tulevaisuuden 2030 strategian päälinjaukset

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaiset Imatra tekee
tulevaisuuden 2030 -strategian avaintavoitteet ja niihin perustuvat
valtuustokauden strategiatavoitteet sekä muut strategiset päälinjaukset, joiden pohjalta käynnistetään edellä kuvatun strategian toimeenpano-ohjelman (laajan strategiaohjelman) valmistelu. Laaja strategiaohjelma saatetaan valtuuston hyväksyttäväksi kevään 2018
aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________
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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:
”Ilmainen ehkäisy nuorille alle 25-vuotiaille
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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.
___________________

KV § 114
KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin talousarvioon 2018 ei
varata erillismäärärahaa ilmaisten ehkäisypalvelujen ostoa varten
Eksotelta.
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvointipalveluiden
nuorisopalveluiden tulevan vuoden toimintamallin tehostetusta
ilmaisten kondomien jakamisesta nuorille.
Valtuustoaloite merkitään loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Merkittiin, että puheenvuoron tässä asiassa käytti valtuutettu Mervi Hasu.
___________________

IMATRAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

PÖYTÄKIRJA
§ 324
§ 115

11/2017 321

27.11.2017
11.12.2017

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelma
2238/02/02/00/2017
KH § 324

Valmistelija: Kai Roslakka
Talous- ja rahoitushallintopalvelut 21.11.2017, talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen:
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuun ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Kaupungin talousarvion lähtökohtana on palvelujen järjestäminen
asukasluvun ja ikärakenteen tarpeiden mukaisesti. Asukasluku on
vähentynyt kuluvan vuoden aikana -179 asukkaalla ollen syyskuun
lopussa 27.338. Työttömyysaste oli syyskuun lopussa 14,5 %.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2017 vahvistanut tuloveroprosentiksi 20,00 %. Samassa kokouksessa on määrätty kiinteistöveroprosentit, jotka pysyvät nykyisellä tasolla.
Valtionosuusarvio perustuu kuntaliiton ennakkolaskelmiin ja kaupungin omaan arvioon lukion oppilasmäärästä.. Valtionosuudet tarkentuvat vielä joidenkin tekijöiden osalta ja lopullisia päätöksiä saadaan
vuodenvaihteessa.
Valtuustoon nähden sitova toimintakate on -150,6 M€. Vuosikate
esityksessä on 8,4 M€ ja suunnitelman mukaiset poistot -8,4 M€. Tilikauden laskennallinen tulos poistojen jälkeen on 0,1 M€.
Kaupungin talousarvioon sisältyvältä taseyksiköltä (Imatran Vesi) ei
peritä peruspääoman korkoa.
Maksut ja myyntitulot ohjelma
Kaupunginvaltuuston 7.12.2009/§ 106 hyväksynyt yleisperiaatteet ja
maksuluokat. Kaupunginvaltuusto päättää uuden maksun käyttöönotosta, kun vuosituotto ylittää 5.000 euroa.
Kaupunginvaltuustolle ei ole esitetty uusia maksuja päätettäväksi.
"eTalousarvio" on julkaistu kuntaportaalissa ja sisällytetty pdf-versiona kokousaineistoon.
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Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy käytettävän talousarvioasetelman ja vahvistaa
vuoden 2018 talousarvion käyttöohjeineen, selostuksineen ja liitteineen, hyläten talousarvioon kohdistuvat ehdotukset ja hakemukset muilta osin,
hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarvion
käyttöohjeiden mukaisesti,
hyväksyy ohjeellisena noudatettavaksi taloussuunnitelmavuodet 2019-2020, jotka on tasapainotettu vain tulosja rahoituslaskelmatasolla,
päättää, että lautakunnan tulee määritellä sitoville tavoitteille mittarit ja mittarille arvo, jolla seurataan tavoitteen
toteutumista,
päättää, ettei kaupungin taseyksiköltä peritä peruspääoman korkoa,
oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa antamaan
määrärahojen käyttöön liittyviä ohjeita varainhoitovuoden aikana,
päättää strategisille yhtiöille annettavista tavoitteista sekä muista tilikauden aikana seurattavista yhtiöistä

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen esitti talousarviomateriaalissa olevien investointien osalta, että Markunpolun 500.000 euron investointivaraus poistetaan. Kaupunginhallituksen jäsen Heikki Luukkanen kannatti Nokelaisen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on jätetty kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, minkä vuoksi asiasta tulee järjestää äänestys. Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys on JAA ja Nokelaisen esitys EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä
(Helminen, Airas, Saaristo, Lankinen, Aalto, Härkönen) ja 5 EI-ääntä (Nokelainen, Luukkanen, Tikka, Nissinen, Telkkä). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätökseksi
on tullut kaupunginjohtajan päätösesitys.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KV § 115

Kaupunginhallituksen III-käsittelyssä päätettyjen muutosten jälkeen
valtuustoon nähden sitova toimintakate on -150,7 M€. Vuosikate
esityksessä on 8,3 M€ ja suunnitelman mukaiset poistot -8,3 M€.
Tilikauden laskennallinen tulos poistojen jälkeen on 35.000 €.
Sähköinen talousarvioesitys "eTA2018" on julkaistu
luottamushenkilöiden omassa tietokeskuksessa osoitteessa
http://paattajatimatra.weebly.com sekä sisällytetty myös
pdf-versiona kokousaineistoon.
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Liitteet:

Esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 - 2020
taloussuunnitelmaksi
Maksut ja myyntitulot 2018

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää,
hyväksyä käytettävän talousarvioasetelman ja vahvistaa
vuoden 2018 talousarvion käyttöohjeineen, selostuksineen ja liitteineen, hyläten talousarvioon kohdistuvat ehdotukset ja hakemukset muilta osin,
hyväksyä talousarvion sitovuusmääräykset talousarvion
käyttöohjeiden mukaisesti,
hyväksyä ohjeellisena noudatettavaksi taloussuunnitelmavuodet 2019-2020, jotka on tasapainotettu vain tulosja rahoituslaskelmatasolla,
että lautakunnan tulee määritellä sitoville tavoitteille
mittarit ja mittarille arvo, jolla seurataan tavoitteen toteutumista,
ettei kaupungin taseyksiköltä peritä peruspääoman
korkoa,
oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa antamaan
määrärahojen käyttöön liittyviä ohjeita varainhoitovuoden aikana,
strategisille yhtiöille annettavista tavoitteista sekä muista
tilikauden aikana seurattavista yhtiöistä

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen, kaupunginjohtaja Rami
Hasu ja talousjohtaja Kai Roslakka pitivät kukin vuorollaan aloituspuheenvuoronsa.
Ryhmäpuheenvuorot pidettiin seuraavasti: SDP/Veikko Hämäläinen, Ryhmä 22/Anu
Urpalainen.
Yleiskeskustelussa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Ilkka Nokelainen, Mikko Airas, Jerena
Juutilainen, Lilla Saaristo, Sanna Prior, Pekka Räty, Heikki Luukkanen, Airi Aalto, Veikko
Lankinen, Arto Tikka ja Irma Hujanen.
Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Antero
Lattu, Matti Hirvonen, Anu Urpalainen, Mikko Airas, Heikki Tanninen, Heikki Luukkanen,
Veikko Hämäläinen, Arto Siitonen, Suvi Rautsiala, Erkki Saarimäki, Juuso Häkkinen, Jani
Telkkä, Anne Nissinen, Anna Helminen, Tiina Ovaska ja Jouko Partanen.
Keskustelussa valtuutettu Arto Siitonen esitti seuraavan ponsiesityksen hyväksymistä:
Imatran kaupunki laatii pikaisesti työllisyysohjelman eri
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkoituksena on etsiä ratkaisuja
työllistämisessä ilmenevien/ilmentyneiden ongelmien
ratkaisemiseksi ja työllisyyden parantamiseksi.
Valtuutetut Suvi Rautsiala, Anu Urpalainen, Henri Ruokolainen, Pekka Räty ja Erkki
Saarimäki kannattivat esitystä.
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Keskustelussa valtuutettu Heikki Luukkanen esitti seuraavan ponsiesityksen hyväksymistä:
Kaupunginvaltuuston hyväksymä vammaispoliittinen ohjelma
otetaan käsiteltäväksi kaikissa kaupungin toimielimissä.
Valtuutettu Ilkka Nokelainen kannatti esitystä.
Merkittiin, että kokous keskeytettiin klo 17.00 - 17.45 väliseksi ajaksi.
Merkittiin, että talous- ja hallintopäällikkö Tuula Salovuori poistui kokouksesta klo 17.00
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginhallituksen listaehdotus.

Sen jälkeen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginvaltuustolta, hyväksyykö se yksimielisesti Arto
Siitosen sekä Heikki Luukkasen esittämät ponsiesitykset. Kukaan valtuutetuista ei
vastustanut esityksiä.
Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on yksimielisesti
hyväksynyt valtuutettu Arto Siitosen sekä valtuutettu Heikki
Luukkasen esittämät ponsiesitykset.
___________________
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Palveluverkko-projektin henkilöstökulu määrärahavarauksen korotus
vuoden 2018 talousarvioon
2238/02/02/00/2017
KH § 348

Valmistelija: Kai Roslakka
Talousjohtaja Kai Roslakan selvitys 5.12.2017:
”Kaupungin palveluverkkoratkaisun täytäntöönpanon aikataulu on tiivistynyt alkuperäisestä vuoden 2026 tavoitteesta noin viidellä vuodella (tavoite v. 2021). Palveluverkkorakentamisen ohjausryhmä ja
kaupunginhallitus ovat linjanneet määräaikaisen projektipäällikön
rekrytoinnin em. projektin johtamistehtävään suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen. Projektille varatut henkilöstökulut tulee päivittää
em. linjauksen mukaiseksi.”
Talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törösen lausunto 5.12.2017:
”Vuoden 2018 talousarviossa oleva laskennallinen ylijäämä on tällä
hetkellä 34.833 €. Korotetun 84.370 €:n varauksen jälkeen vuoden
2018 talousarvion laskennallinen ylijäämä asettuu 1.376 euroon.
Taloushallinto puoltaa palveluverkko-projektin henkilöstökuluja varten varatun määrärahavarauksen korotusta yhteensä 33.457 eurolla."

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
nostaa palveluverkkoprojektin henkilöstökulujen määrärahavarauksen 84.370 euroon.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KV § 116
KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää nostaa palveluverkkoprojektin henkilöstökulujen määrärahavarauksen 84.370 euroon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________
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Imatran hyvinvointikertomus 2017 - 2020
2399/00/01/02/2017
KH § 327

Valmistelija: Kaisa Heino
Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala selvitys:
"Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.
Myös terveydenhuoltolaki (1326/2010/12§) velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia väestöryhmittäin sekä
kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja
poliittisen päätöksenteon tuki, jota kunnan strategiatyö linjaa ja joka
toimii talouden ja toiminnan yhtenä perustana. Hyvinvointikertomus
on tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima strateginen asiakirja. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja
terveysosoittimia.
Valtuustolle on terveydenhuoltolain mukaan kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus, joka kytketään kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä kunnan strategiaan.
Tämän lisäksi kuntalaisten hyvinvoinnista ja sen eteen toteutuneista
toimenpiteistä on lain mukaan raportoitava valtuustolle vuosittain.
Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 valmistelusta on vastannut Kaupunginhallituksen nimeämä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ”Terveyden Vuoksi”. Työryhmän varsinaiset jäsenet
ovat: Ellonen Hanna-Kaisa puheenjohtaja, Rovio Minna, Leinonen
Minna, Kujala Arja sihteeri, Sarlomo Sirkku, Äikäs Topiantti, Valtasola Harri ja Turunen Sami. Valmistelussa on hyödynnetty Etelä-Karjalan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman
2016-2010 tavoitteita.
Hyvinvointikertomuksen taustatietojen ja indikaattorien avulla on havaittavissa eteläkarjalaisten tärkeimmät hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen haasteet sekä vahvuudet:

Huoltosuhteen heikkeneminen (väestö ikääntyy, väestösuhde
on negatiivinen)

Lapsiperheiden määrän lasku
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Kouluterveyskyselyn nostamia huolenaiheita: nuorten ruokailutottumukset, liian vähäinen liikkuminen, ylipainon ja ruutuajan
lisääntyminen, mielenterveys ja jaksamisongelmat, lasten ja
nuorten yksinäisyys sekä perheen jäsenten päihteiden käyttö
ja nuorten huumekokeilujen lisääntyminen
Alhainen koulutustaso (alle maan keskitason)
Työttömyys
Vaikeasti työllistettävien osuus on yli maan keskiarvon
Työttömyyseläkettä saavien (25–64 -vuotiaat) määrä ylittää
Etelä-Karjalassa maan keskiarvon
Päihdekäyttäytyminen (päihdehuollon laitoshoidossa Etelä-Karjalassa on lähes puolet enemmän ihmisiä kuin maassa
keskimäärin)
Syrjäytyminen (syrjäytyminen ja huono-osaisuus kasautuvat,
riskinä rikollisuuden kasvu, radikalisoituminen ja ääriliikkeiden
voimistuminen)
Ikäihmisten kotona asuminen entistä pidempään on lisääntynyt, Eksoten toimet kotihoidon ja kuntoutuksen tehostamiseksi
alkavat tuottaa hyvää tulosta
Yksinäisyyden lisääntyminen ikääntyvillä

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaa tulee jatkossa
suunnata edelleen yhä enemmän ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen kaikissa ikäluokissa ja palveluissa. Tähän tarvitaan laajaa yli hallintorajat ylittävää yhteistyötä.
Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella yhteistyötä Eksoten ja toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen kanssa tehostetaan niin yksilöllisen ja yhteisöllisen oppilashuollon kuin ehkäisevän päihdetyön
osalta.
Kuntalaisia tuetaan ja kannustetaan ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
hakemalla hyvinvointitietoa ja tavoittelemalla pysyviä elämäntapamuutoksia. Painopistealueina ovat kuntalaisten omavastuun ja osallisuuden vahvistaminen.
Työllistämisen tavoitteena tulee olla asukkaiden hyvinvoinnin parantaminen työllisyyttä edistämällä, pitkittyneen työttömyyden katkaisu,
työttömän henkilön ja lähipiirin hyvinvoinnin lisääminen, syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen.
Sähköisten palveluiden kehittämistä kuntalaisten omatoimisuuden lisäämiseksi tulee jatkaa.
Imatran kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelman tavoitteina
kuntalaisten omatoimisuuden parantamiseksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohella nousee kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuksien kasvattaminen työ- ja koulu/opiskelumatkoilla. Toisaalta
kannustetaan joukkoliikenteen käyttöä osana sujuvia matkaketjuja.
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Imatran kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa 2017-2020 on
huomioitu yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet,
lapsiystävällisen hallinnon periaatteita sekä paikallinen turvallisuussuunnitelma. Kuntalaisten turvallisuutta edistävät mm. turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, väestön yhdenvertaisuus, hyvin suunniteltu liikenneympäristö ja avun saanti silloin kun
sitä tarvitaan. Turvallisuustoimenpiteissä moniviranomaisyhteistyö
korostuu.
Hyvinvointikertomusluonnosta on käsitelty kaupunginvaltuuston ja
lautakuntien jäsenille järjestetyssä koulutuksessa 30.10.2017 sekä
työstetty hyvinvointilautakunnan miniseminaarissa 13.11.2017."
Hyvinvointilautakunta on 21.11.2017 § 112 käsitellyt asiaa ja
päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
hyväksyy Imatran hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 edelleen
lähetettäväksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Kaupunkikehityslautakunta on 21.11.2017 § 90 käsitellyt asiaa
ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Imatran hyvinvointikertomuksen 2017-2020 edelleen lähetettäväksi kaupunginvaltuustolle siten, että hyvinvointikertomuksessa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
- Imatran kaupunki ottaa pitkäaikaistyöttömien työllisyyden hoidon omaksi tehtäväkseen
- kotona asuvien vanhusten paloturvallisuus, sekä
olemassa olevien kulkuväylien kunnossapito
- ympäristöterveyden osalta uusien liikennejärjestelyjen (mm.
kaksoisraide) osalta asuinalueiden melusuojaukseen kiinnitetään lain edellyttämällä tavalla huomiota.
Kaupunkikehityslautakunnan edellyttämistä lisäyksistä kohdat 2 ja 3
on lisätty suunnitelmataulukkoon.
Oheismateriaali:

Imatran hyvinvointikertomus 2017-2020 sekä Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä valtuustokaudella 2017-2020, Taulukkoliite 1
ovat esityslistan materiaalina ja ne liitetään valtuuston esityslistan
liitteeksi

Kj:n ehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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KV § 117
Liite:

Imatran hyvinvointikertomus 2017-2020
Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä valtuustokaudella
2017-2020 Taulukkoliite 1

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevat Imatran
hyvinvointikertomus 2017-2020 sekä suunnitelman hyvinvoinnin
edistämisestä valtuustokaudella 2017-2020.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Anu Urpalainen, Mikko
Airas, Timo Härkönen, Lilla Saaristo, Marja-Leena Patrakka, Matti Hirvonen, Irma Hujanen,
Sanna Prior, Ilkka Nokelainen, Suvi Rautsiala, Arto Siitonen, Veikko Hämäläinen, Heikki
Luukkanen ja Pekka Räty.
Merkittiin, että valtuutettu Anne Nissinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 19.57.
___________________
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Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma alkaneelle valtuustokaudelle
TARKALTK § 19

Valmistelija: Arja Kekki
Kuntalaki edellyttää, että tarkastuslautakunta laatii toimikaudelleen
arviointisuunnitelman, johon arviointitoiminta perustuu. Suunnitelma
toimii pohjana tilikausittain laadittavalle arviointikertomukselle.
Arviointisuunnitelma voidaan tarkastuslautakunnan niin päättäessä
antaa tiedoksi valtuustolle. Valtuustokauden arviointisuunnitelmaa
tarkennetaan vuosittaisilla työohjelmilla.
Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan ohjeellinen
arviointisuunnitelmaluonnos alkaneelle valtuustokaudelle.

Oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma alkaneelle valtuustokaudelle

Tarkastuspäällikön ehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä alkaneelle valtuustokaudelle
lautakunnan arviointisuunnitelman, joka saatetaan valtuustolle
tiedoksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KV § 118
Oheismateriaali:

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma alkaneelle
valtuustokaudelle

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan
arviointisuunnitelman alkaneelle valtuustokaudelle tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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Mansikkalan koulukiinteistöä koskeva ylimääräinen poisto
2420/02/02/02/2017
KH § 328

Valmistelija: Kai Roslakka
Mansikkalan koulukiinteistöä ei voida kiinteistön huonon kunnon
vuoksi käyttää enää palvelutuotantoon. Kirjanpitolain mukaan
hyödyke, jonka merkitys palvelutuotannossa lakkaa on poistettava
kirjanpidosta. Kiinteistön kirjanpitoarvo 31.12.2017 on
1 612 530,58 euroa.
Mansikkalan koulukiinteistö, joka on huonon kuntonsa vuoksi
tarkoitus purkaa vuoden 2018 aikana, on kirjattava vuoden 2017
tilinpäätöksessä ylimääräisenä poistona kuluksi.

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
tehdä Mansikkalan koulukiinteistöä koskevan ylimääräisen
1 612 530,58 €:n suuruisen poiston.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KV § 119
KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää tehdä Mansikkalan koulukiinteistöä
koskevan ylimääräisen 1 612 530,58 €:n suuruisen poiston.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
___________________
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Imatran Toimitilat Oy:n takaushakemus
2411/02/05/06/2017
KH § 334

Valmistelija: Rami Hasu
Imatran Toimitilat Oy:n takaushakemus 13.11.2017:
”Imatran Toimitilat Oy omistaa ja vuokraa noin 70 kiinteistöä. Vuokralaisena ovat mm. Imatran kaupungin perusopetus-, varhaiskasvatus-, liikunta- sekä kulttuuripalvelut.
Yhtiö toteuttaa muuttuneiden tilatarpeiden johdosta Kaupungintalon
sekä Kulttuurikeskuksen muutostöitä yhteensä noin 1.200.000€.
Valtiontukisääntelyn näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista, että
Imatran kaupunginvaltuusto myöntäisi investoinneista Imatran Toimitilat Oy:lle enintään 80 % omavelkaisen takauksen.
Imatran toimitilat Oy hakee Imatran kaupungilta enintään 960.000
euron omavelkaista takausta edellä lueteltujen hankkeiden rahoittamiseksi tarvittavaa rahalaitoslainaa varten.”
Talous- ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 17.11.2017:
"Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Taattavan lainan määrä ei ole suuruudeltaan sellainen, että se vaarantaisi Imatran kaupungin taloutta, eikä takaus sisällä merkittävää
taloudellista riskiä.
Taloushallinto puoltaa takauksen myöntämistä ja esittää että takauksesta peritään vuotuinen 0,4 % suuruinen takausprovisio. Takausmaksu määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman mukaan. Yhtiön tulee toimittaa yksityiskohtaiset lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hallintosäännön mukaisesti."

Oheismateriaali:

Yhteenveto kaupungin takaustilanteesta

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran Toimitilat Oy:lle myönnetään enintään 960.000 euron omavelkainen takaus hakemuksessa mainittujen muutostöiden rahoittamiseksi
tarvittavaa rahalaitoslainaa varten. Takauksesta peritään vuotuinen
0,4 %:n suuruinen takausprovisio. Takausmaksu määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman mukaan.
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Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhtiön tulee toimittaa yksityiskohtaiset lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hallintosäännön
mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallintojohtaja Kaisa Heino ja talousjohtaja Kai Roslakka ilmoittivat esteellisyydestään yhtiön hallituksen jäseninä (HallintoL 28 § 5-kohta) ja poistuivat kokoushuoneesta
asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtaja Rami Hasu toimi tämän pykälän ajan sihteerinä.
__________________
KV § 120
Liite:

Yhteenveto kaupungin takaustilanteesta

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Imatran Toimitilat Oy:lle
myönnetään enintään 960.000 euron omavelkainen takaus
hakemuksessa mainittujen muutostöiden rahoittamiseksi tarvittavaa
rahalaitoslainaa varten. Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 %:n
suuruinen takausprovisio. Takausmaksu määräytyy vuosittain
suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman mukaan.
Yhtiön tulee toimittaa yksityiskohtaiset lainaehdot käsiteltäväksi
hallintosäännön mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoron tässä asiassa käytti valtuutettu Heikki Tanninen.
___________________
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Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Koirapalveluiden
yleissuunnitelma ja "viiden" koirapuiston rakentaminen Imatran
kaupungin alueelle
2440/10/03/01/2017
KV § 121

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle:
"Koirapalveluiden yleissuunnitelma ja "viiden" koirapuiston rakentaminen Imatran kaupungin alueelle
Tiivistelmä aloitteesta
Kennelliiton arvion mukaan koirien määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti niin kuntalaisten kuin matkailijoiden keskuudessa. Matkailijat ja
kaupungissa vierailijat tarvitsevat monipuolisia lemmikkieläinpalveluja mm. nykyaikaisia ja oikeasti ohjeistettuja, hyvin havaittavia ja
helppokäyttöisiä koirapuistoja. Koiranomistajat ovat myös toivoneet
Imatralle koirapuistoa jo useiden vuosien aja.
Imatran sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Imatran
kaupunki laatii A) koirapalveluiden yleissuunnitelman kaupunkiin B)
rakentaa alueelle viisi koirapuistoa. SD valtuustoryhmä esittää koirapuiston kohteiksi seuraavat kaupunginosat Vuoksenniska, Rajapatsas, Meltola, Karhumäki, Ukonniemi alueet. Esimerkkinä luonnollisesta koirapalvelun toteutuskohteesta niin vesi- kuin maalla matkailijat huomioiden olisi matkailun, virkistyksen kuin urheilun monikäyttöalue Ukonniemi.
Aloitteen sisältö
SD valtuustoryhmä esittää, että Imatran kaupunki laatii koirapalveluiden yleissuunnitelman kaupunkiin ja rakentaa alueelle viisi koirapuistoa kuntalaisten lemmikkieläinten sekä lemmikkieläinten kanssa
matkailevien turistien käyttöön.


Koirapalveluiden yleissuunnitelma
Koirapalveluiden yleissuunnitelma tulee olla osana Imatran
kaupungin tulevien vuosien hyvinvoinnin ja elinvoinnin kehitysohjelmaa. Koirapalveluiden yleissuunnitelman toteutus tulee
porrastaa vuosille 2018-2021. Yleissuunnitelman tavoitteina
tulee olla laadukas ja turvallinen koirapalveluiden toteuttaminen kaikille niin kuntalaisille kuin kunnassa matkaaville koirien
omistajille.
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Koirapuiston rakentaminen
Koirapalvelusuunnitelman sisältönä tulee olla koirapuistojen
rakentaminen vuosina 2018-2021, ylläpito sekä ympäristön
turvallinen hallinta.



Lemmikkieläinten luoma sosiaalinen ympäristö
Kuten edellä on todettu, Kennelliiton arvion mukaan koirien
määrä Suomessa kasvaa jatkuvasti. Tämän päivän perheessä
on yhä useammin lapsien lisäksi lemmikkieläimiä ja yhä
useammin se on koira. Koirat tarvitsevat päivittäistä liikuntaa ja
sosiaalista kanssakäymistä, johon koirapuistot sekä muut koirapalvelut antavat entistä paremmat mahdollisuudet. Koirat
edistävät myös omistajiensa sosiaalista kanssakäymistä, terveyttä ja perheiden luonnollista ulkoiluaikaa.



Kaupungin laajuus ja tasavertainen palvelun tarjonta
Imatran kaupungin laajuus ja kaupunginosien sijainnit sekä
lemmikkien omistajien tasapuolinen palvelu vaatii koirapalveluille kaupunkikokonaisuuden huomioivan yleissuunnitelman ja
usean koirapuiston rakentamista kaupunkiin.

Koirapalveluiden kestävä kehitys tulee myös huomioida yleissuunnitelmassa


Koirapuistojen rakentaminen / ylläpito
Koirapuistojen kehityksessä tulee huomioida myös koirapalveluiden ylläpito, työllistämisen vaikutus, jatkuva kunnossapito
sekä nykyisten lemmikkieläinpalveluiden lisääminen esim. kolmannella sektorilla on valmius ko. palveluiden tuottamiseen.
Alueiden kehittämisessä tulee huomioida lapsi- ja koiraperheiden tarpeet, puistoalueet ja muu ympäristörakentaminen esim.
lasten leikkikentän rakentaminen koirapuistojen läheisyyteen.



Koulutuskentät
Uusia koulutuskäyttöön soveltuvia alueita ehdotetaan varattavaksi eri puolilta kaupunkia. Koulutuskentille laaditaan opastus
alueen käytöstä, puhtaanapidosta ja mahdollisista käytön rajoituksista.
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Koirapolku
Koirapolku tulee kartoittaa kaupunkialueelle. Koirapolkujen
merkitsemisellä luodaan koiramyönteistä ilmapiiriä ja osoitetaan, että ainakin tietyillä poluilla koiran ulkoiluttaminen on sallittua tai jopa suotavaa.



Koirametsä
Koirametsän perustamista alueelle selvitetään. Koirametsät
ovat laajoja, aitaamattomia metsäalueita, joilla koiran vapaana
pitäminen on sallittua maanomistajan luvalla ja metsästyslain
puitteissa. Alue osoitetaan kyltein. Koirametsiä on niin isoissa
kuin pienissä kaupungeissa mm. Helsingissä ja Heinolassa.



Yhteiskäyttöreitit
Yhteiskäyttöreittejä tulee perustaa tarvittaessa ja nämä tulee
suunnitella yhteistyössä alueen asukkaiden ja reitin käyttäjien
kanssa. Yhteiskäyttöreitit ovat latureittejä, joilla koiran ulkoiluttaminen on sallittua. Koiran omistajien mukaan talvella ulkoilutusreitit vähenevät, kun latureiteillä ei saa kävellä.



Koirien uimapaikka
Koirille tulee järjestää luvallisia uimapaikkoja sopivilta ranta-alueilta eri puolelta kaupunkia. Koiria, pois lukien virantoimituksessa tai palvelutehtävässä olevat koirat, ei järjestyslain
mukaan saa viedä yleisille uimarannoille joten omistajille ja
koirille turvallisia, luvallisia uittopaikkoja tarvitaan."

Liite:

Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja
hallintosäännön 89 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
___________________
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Imatran Siniset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Oma rakennusvalvoja
kaupungin omiin kohteisiin
2439/01/00/02/2017
KV § 122

Imatran Siniset valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen
kaupunginvaltuustolle:
"OMA RAKENNUSVALVOJA KAUPUNGIN OMIIN KOHTEISIIN
Tiivistelmä aloitteesta
Esitetään palkattavaksi asiantuntija valvomaan keskeytyksettä kaupungin rakennuskohteita työmaatasolla. Valvonnan pääkohteina
ovat kosteus, materiaalit ja hygienia. Investointien turvaamiseksi painetta parempaan ja tarkempaan rakentamisen laatuun on. Pitkällä
aikavälillä hyvä rakennustekninen laatu on kustannustehokasta.
Aloitteen sisältö
Imatra on lähivuosina tekemässä päätöksiä uusien koulukeskusten
rakentamisesta, Mansikkalan koulukeskuksen osalta jo lähiaikoina.
Kyseessä on Imatran kaupungin lähiajan mittavin investointi ja samalla investointi tulevaisuuteen sekä kiinteistöjen, että kaupunkilaisten koulutuksen ja kestävän terveyden kannalta.
Hyvinvointipalveluissa koulutuksen järjestäminen on merkittävin osatekijä ja mahdollisen maakuntauudistuksen jälkeen vieläkin merkittävämpi. Tällä osa-alueella epäonnistumisia ei saa tulla. Investoinnin
onnistumista ei voi riskeerata pienillä säästöillä.
Kaupungin oman investoinnin suojaamista käytännössä valvova
henkilö on parempi kuin mikään vakuutus tai määräaikainen ja muodollinen sitoumus virheiden korjaamisesta. Oma palkattu valvoja
ajaa aina työnantajansa etua. Hänelle tulee antaa suuret valtuudet
rakennustyömaalla, jossa hänen työskentelypaikkansa on, esim.
keskeyttää työt määräaikaisesti virheiden korjaamisen ajaksi. Valvoja valvoo rakennustyön laatua työmaalla jatkuvasti ja informoi määräajoin sekä kaupunkikehityslautakuntaa että rakennusvalvontajaostoa. Henkilö sijoitetaan hallinnollisesti rakennusvalvonnan tiimiin,
jossa on osaamista vastaaviin tehtäviin ja mahdollisuus järjestää tilapäinen varahenkilö tehtävää hoitamaan.
Valvonnan kohteina ovat
1.
Kaikkien rakenteiden kuivana pysyminen
2.
Rakentamisessa syntyneen kosteuden ja muiden aineiden kuivattaminen
3.
Hulevesien hallinta
4.
Hygieenisen rakentamisen ylläpitäminen
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Ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että rakenteet ovat enenevässä
määrin alttiina kosteudelle. Rakennusvaiheessa tämä vaikutus on
minimoitava huputtamalla rakennettava kohde. Sen kattavuutta on
valvottava, samoin tuotavan ja varastoitavan rakennusmateriaalin
kuivaketjun jatkuvuutta.
Rakentamisvaiheessa syntyvää tavanomaista kosteutta (esim. betoni) seurataan ja vain kuivuneisiin materiaaleihin saa liittää tarkistettuja (s.o. ei väärennettyjä) M1-luokiteltuja pintamateriaaleja. Valvoja
tarkistaa muutenkin kaikki työmaalla käytettävät materiaalit niiden
kelpoisuuden takaamiseksi. Tällä ehkäistään mahdollisesti myöhemmin ilmenevät, kemiaalisista reaktioista tai haihtumisesta johtuvat sisäilman epäpuhtaudet rakentamishetken parhaan tietämyksen mukaisesti.
Hulevedet on otettava hallintaan jo rakennusaikana. Lopullista toteutusta valvotaan ja sen toimivuutta käytännössä arvioidaan hyvissä
ajoin.
Rakennusaikaisen hygienian tarkoitus on pitää puhtaana kaikki rakenteet. Jäämät saattavat myöhemmin kerätä kosteutta ja yhteisvaikutuksena muodostaa hometta. Ilmanvaihtokanavisto ja -laitteistot
ovat alttiina, jos määräyksiä ei noudateta. P1-vaatimustason toimenpiteitä on valvottava. Niitä ovat mm. osastointi, tulppaaminen, tiivistäminen ja vain ilmanvaihtohenkilöstön läsnäolo-oikeus asennusvaiheessa. Alakatot ja muut kanavat pidettävä myös puhtaana. Vain
näin menetellen voidaan välttää rakennuksen saastuminen jo ennen
käyttöönottovaihetta.
Valvoja voi keskeyttää työt tai jonkin sen osan jos valvonnan kohde
ei täytä vaatimuksia ja estää terveen rakentamisen. Valvojalta on
saatava hyväksyntä oman valvonta-alueen piiriin kuuluvien laskujen
maksuun. Painetta hyvään rakentamiseen on lisättävä näillä toimenpiteillä ja mahdollisesti lisäsanktioilla tai sakkomaksuilla. Pitkällä aikavälillä hyvä laatu on kustannustehokasta, vaikka rakentamisvaiheessa huputuksesta ja valvonnasta aiheutuukin kuluja.
Virkamiestyönä tulee valmistella ja määritellä ainakin pätevyysvaatimukset, vaadittava työkokemus sekä mahdolliset sidonnaisuusesteet. Rakentamisen osaamista kyllä on, mutta käytännössä hyvä rakennustapa ei läheskään aina toteudu. Tämän valvonnan puuttumisesta ja rakentajien omavalvonnan seurauksista on jo riittävästi huonoja esimerkkejä Suomessa."
Liite:

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

Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
109 - 111, 118, 121, 122
HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
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

112 - 117, 119, 120

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Liitetään pöytäkirjaan
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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.

Valitusasia-kirjojen toimittaminen

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 valistusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Lisätietoja
Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250
euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan.

