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Kaupunginvaltuusto
Aika

25.01.2016 klo 17:30 - 19:05

Paikka

Kaupungintalo, valtuustosali

Osallistujat
Läsnä

Wilén-Jäppinen Tiina
Pöllänen Ismo
Saarimäki Erkki
Aalto Airi
Airas Mikko
Helminen Anna
Honka Jussi
Hämäläinen Veikko
Härkönen Timo
Kuikka Tuija
Kuvaja-Kukkonen Marjut
Lajunen Liisa
Lankinen Veikko
Luukkanen Heikki
Lähde Hanna-Kaisa
Makkonen Leo
Malm Niina
Menna Tomi
Mynttinen Rauni
Nissinen Anne
Paldanius Kari
Pentikäinen Markku
Piirainen Anssi
Porrasmäki Ari
Poskiparta Sinikka
Putto Tuula
Roiha Helena
Saajanlehto Pasi
Saaristo Lilla
Semi Jarmo
Seppälä Matti
Siitonen Arto
Sinisalo Veikko
Tanninen Heikki
Tikka Arto
Toivanen Kari
Urpalainen Anu
Äikää Tarja
Holappa Tiia
Meskanen Soini
Mykrä Timo
Rautsiala Suvi
Tikkanen Aleksi

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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Poissa

Helmikallio Saska
Id Lahja
Kosunen Timo
Mertanen Eija
Ruokolainen Henri

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat

Lintunen Pertti
Heino Kaisa
Roslakka Kai
Ellonen Hanna-Kaisa
Äikäs Topiantti
Kekki Arja
Peura-Kuusela Leena
Laine Heikki

kaupunginjohtaja
vs. hallintojohtaja
talousjohtaja
hyvinvointijohtaja
kaupunkikehitysjohtaja
tarkastuspäällikkö
hallintopäällikkö
viestintä- ja markkinointipäällikkö
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Allekirjoitukset
Tiina Wilén-Jäppinen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Kaisa Heino
sihteeri

1-9

Pöytäkirjan tarkastus
Tomi Menna

Markku Pentikäinen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
2.2.2016 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KV § 1

Tämä kaupunginvaltuuston kokouskutsu on laitettu nähtäville
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu kaupungin
internet-sivuilla 20.1.2016:
"Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla maanantaina 25.1.2016 klo 17.30. Kokouksessa käsitellään esityslistassa nro
1/2016 mainitut asiat. Esityslista on nähtävänä Imatran kaupungin
internet-sivuilla 20.1.2016 alkaen.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa, kaupungintalolla tiistaina 2.2.2016 klo 9.00 - 11.30.
Tiina Wilén-Jäppinen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätös:

Kaisa Heino
vs. hallintojohtaja"

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti ottaa esityslistan
ulkopuolelta käsiteltäväksi kokousasiana 8: Sitoutumattomien valtuustoryhmän
valtuustoaloite kokouspalkkioiden puolittamisesta.
___________________
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Pöytäkirjan tarkastajat
KV § 2
Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tomi Menna ja Markku Pentikäinen.
__________________
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Ilmoitusasiat
KV § 3

1. Aloite-prosessin kehittämisestä pidetään valtuustoryhmien
puheenjohtajien kokous ennen valtuustoseminaaria 9.3.2016 klo
12.30 - 13.30.
2. Valtuustoseminaari pidetään 9.3.2016 klo 13.30 - 16.00.
3. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Wilén-Jäppinen piti
kiitospuheenvuoron kaupunginvaltuuston vuoden 2015 toiminnasta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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Imatran kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin välinen
palvelusopimus
930/00/04/01/2015
KH § 7

Valmistelija: Kaisa Heino
Eksote-koordinointitiimin vastuuviranhaltijoiden Sirkku Sarlomon, Minna Karvisen sekä Arja Kujalan selvitys 22.12.2015:
"Imatran kaupungin strategian mukaisesti yhtenä hyvinvoinnin varmistamisen avaintavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin. Ennaltaehkäisevien toimintamallien hyödyntäminen tulee olla
keskeisessä roolissa myös Eksoten toiminnassa.
Imatran hyvinvointikertomuksessa on noussut esille imatralaisten
muuta maata yleisempi päihteiden käyttö yhtenä pahoinvoinnin ja
syrjäytymisen taustalla oleva tekijänä. Päihteiden käyttö heijastuu
kaupungissa tapahtuviin väkivaltarikoksiin, samoin rattijuopumustapaukset ovat Imatralla yleisempiä kuin muualla. Yhä nuorempien
kohdalla on havaittu erilaisten päihteiden, kuten kannabiksen lisääntyvää käyttöä. Ennaltaehkäisevän päihdetyön tehostamiselle ja koordinoinnille Imatran alueella on selkeä tarve.
Yhteistyö turvapaikanhakijoiden hoidossa
Turvapaikan hakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi vuoden
2015 aikana Imatralla. SPR on perustanut kuntaan vastaanottokeskuksen, josta tulevien vuosien aikana on siirtymässä kuntapaikalle
niin perheitä kuin yksittäisiä myönteisen turvapaikan saaneita maahanmuuttajia. Tämän lisäksi Ely-keskus on pyytänyt Imatran kaupunkia selvittämään kiintiöpakolaisten sijoittamista kunnan alueelle.
Imatran kaupungin ja Eksoten välillä tarvitaan tiivistä yhteistyötä pakolaisten vastaanoton aikataulujen, määrien ja toimintamallien suhteen.
Lasten ja nuorten palvelut
Palvelusopimuksen 2016 mukaisesti lasten, nuorten ja perheiden
palvelujen keskittäminen aloitetaan suunnitellusti. Samoin koko Etelä-Karjalan alueella toimivan turvakodin sijoittumisen suunnittelua
Imatralle Mansikkarinteen yhteyteen jatketaan. Mansikkarinteessä
tällä hetkellä toimivan lyhytaikaisen vastaanottokodin toiminta siirretään Tarulantupaan Lappeenrantaan. Imatralla on lasten ja nuorten
palveluissa seurattu aktiivisesti hyvinvointineuvolan toiminnan vaikutusta lastensuojeluasiakkuuksiin ja -menoihin. Edellä mainittuja
muutoksia ja tunnuslukuja tullaan seuraamaan myös jatkossa.
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Terveys- ja vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut ja kuntoutus
Palvelusopimuksen liitteen, kuntakohtaiset muutokset 2016, mukaisesti avoterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalipalveluiden kehitystyö ennaltaehkäisyssä jatkuu. Imatralle jalkautuvat Mallu- ja Malla-autot. Hyvinvointiaseman sekä aikuisten ja lasten talojen toimintaperiaatteita käynnistetään suunnitellusti. Hoivan alueella laitoshoitoa
ja tehostettua palveluasumista tullaan korvaamaan kevyemmillä
asumisratkaisuilla ja toisaalta kotihoitoa kehitetään edelleen. Samoin psykiatrian rakennemuutos jatkuu osastopaikkoja karsimalla ja
avopalveluita parantamalla. Myös kuntoutuksessa panostetaan mm.
varhaiseen puuttumiseen, kotikuntoutukseen sekä Tules-vastaanottoihin. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kotona asumisen
tukemiseen tarvitaan monipuolisia tukitoimia. Toimintamalleja kokonaisuutena yhtenäistetään.
Yhteistyö työllisyyden edistämisessä
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntakohtaiseen palvelusopimuksen
liitteessä kuntakohtaisissa muutoksissa v. 2016 on kuvattu pitkäaikaistyöttömyyden tilannetta, kustannuksia, työllisyyspalveluihin liittyvää organisaatiomuutosta, toiminnallisia muutoksia sekä asetettuja
tavoitteita.
Eksoten vuoden 2016 talousarviossa pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamat välittömät kustannukset on arvioitu Eksoten alueella nousevan 14,3 milj. euroon. Työmarkkinatuen kuntaosuus on tästä euromäärästä 9,7 milj. euroa. Imatran kaupungin osuus työmarkkinatuen kuntaosuudesta on arvioitu olevan 2 milj. euroa (21 %) ja aktivointitoimenpiteiden kustannukset 2 milj. euroa. Imatran kaupungin
ennuste v. 2015 työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutumasta Imatralla on n. 2,0 milj. euroa.
Pitkäaikaistyöttömien (yli 300 pv työmarkkinatukea saaneiden) aktivointiasteen on todettu Imatralla olevan korkeampi kuin Etelä-Karjalassa keskimäärin. Vuonna 2014 Etelä-Karjalan aktivointiaste oli
33,5 %, Lappeenrannan kaupungin 30,3 % ja Imatran kaupungin
40,1 %. Yli 300 pv työmarkkinatukea saaneiden aktivointiasteen tavoitearvo vuodelle 2016 Eksotella on 50 % (tietokanta Kelasto.fi).
Eksoten tavoitteet työllisyyden edistämiseksi:
1. Työelämäpalvelujen keskeiset strategiset tavoitteet vuosille
2016–2018
- Työllistymispolkujen nopeuttaminen ja sujuvoittaminen: Eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö ja yhteinen tavoitteiden määrittely.
- Byrokratian vähentäminen lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.> Kärkihankkeet ja ohjelmat/TYYPPI –hankehakemus (Työllisyy-
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den prosessityökalu)
- Asiakkaiden osallisuuden lisääminen, omatoimisuuden tukeminen
ja voimavarakeskeisyys. > Monialaiset työllistymissuunnitelmat
- Työttömyyden kokonaiskustannusten selvittäminen ja niiden alentaminen > Yhteistyö Sitran kanssa
- Työllistämisen edistäminen. Edistetään työnantajien mahdollisuuksia nopeaan ja helppoon työllistämiseen ja lisätään työnantajakontakteja. > Työllisyyden monialainen yhteispalvelu (TYP) ja taustaorganisaatioiden tukitoimet
2. Organisaatiorakenteen muutos
- Eksotessa käynnistyy vuoden 2016 alusta lukien uusi tulosalue
Työelämäpalvelut, joka vastaa työllisyyden monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) sekä sosiaalisesta työllistämisestä ja verkostoyhteistyöstä.
3. Työllistymistä tukevat hankkeet
Työllisyyden kohentamiseksi Eksote on saanut ja hakenut rahoitusta
useammalle hankkeelle. Imatraa koskevia hankkeita on käynnissä
seuraavat hankkeet:
- Vaikuta hanke/Vaikeasti työllistyvien työttömien kuntouttaminen
työelämään terveitä elämäntapoja vahvistamalla (v. 2015-2016)
- Toimari hanke/Pitkäaikaistyöttömän työllistymisen tukeminen vaiheittaisena prosessina rakentaen väylä avoimille työmarkkinoille tai
opiskelulle keskittymällä työttömän terveyteen, motivaatioon ja toimintakykyyn. (v. 2015-2016)
- Etelä-Karjalan Ohjaamo hanke/Tavoitteena on edistää nuorisotakuun toteutumista ja nuorten sijoittumista koulutuksen, työelämän tai
erilaisten muiden tukitoimien piiriin.
Eksoten asettamat strategiset tavoitteet ja yli 300 pv työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste tavoite 50 % tähtäävät työttömyyden
katkaisuun ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten alentamiseen.
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu ja työttömyydestä syntyvät
muut kustannukset tulee saada hallintaan Eksoten ja kuntien yhteistyöllä. Työllistäminen palkkatuella, työkokeilulla, oppisopimuksella ja
kuntouttavalla työtoiminnalla tulee tehdä tiiviissä käytännön yhteistyössä Eksoten Työelämäpalvelujen tulosalueen henkilöstön ja
Te-toimiston kanssa. Te-toimiston asiakasohjautuvuuden parantamiseksi tulee tehdä työtä aktiivisesti. Resurssit on käytettävä tehokkaasti työttömyyden kasvun hillitsemiseen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden alentamiseen palkkatukityöllistämisellä, työkokeiluilla, oppisopimuksella ja kuntouttavalla työtoiminnalla Eksoten Imatran yksiköissä sekä Imatran kaupungin osoittamissa yksiköissä ja työtehtä-
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vissä. Työllistämistoimenpiteet tulee kohdentaa painokkaasti työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden piirissä oleviin henkilöihin (vähintään 300 pv työmarkkinatukea saaneet).
Imatran kaupungin maksuosuuteen Eksotelle v. 2016 sisältyy palkkatukityöllistämistä varten 120.000 euron määräraha sosiaali- ja terveyspalvelujen Imatran yksiköihin.
Vuoden 2016 ajan Imatran kaupungin maksuosuuteen Eksotelle
sisältyy ostopalveluilla työllistämiseen avustuksina 369.000 euroa
TyönVuoksi ry:lle ja IntoPajat ry:lle 125.000 €, joista Eksote ja ko.
yhdistykset ovat neuvotelleet palvelusopimukset."
Eksoten 1.1.2016 voimaan tulleen uudistetun perussopimuksen vuosittaisia palvelusopimuksia koskeva 17 § ei ole muuttunut aiemmin
voimassa olleesta sanamuodostaan. Imatran kaupungin 1.1.2016
voimaan tulleen hallintosäännön 11 §:n mukaan palvelusopimuksen
hyväksymisestä päättää kaupunginhallitus.
Oheismateriaali:

Palvelusopimusluonnos sekä kuntakohtaiset muutokset vuodelle
2016

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan
Eksoten palvelusopimuksen kuntakohtaisine muutoksineen vuodelle
2016.
Kaupunginhallitus saattaa palvelusopimuksen ja edellä kuvatun Eksote -koordinointitiimin laatiman selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja hyvinvointilautakunnalle, sekä päättää, että edellä oleva
Imatran koordinointiimin selvitys keskeisistä asioista palvelusopimuksessa toimitetaan tiedoksi myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirille.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KV § 4
KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee palvelusopimuksen ja Eksote
-koordinointitiimiin laatiman selvityksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Anssi Piirainen, Arto
Siitonen, Veikko Hämäläinen, Hanna-Kaisa Lähde, Sinikka Poskiparta, Airi Aalto, Niina
Malm, Heikki Luukkanen, Anna Helminen, Ari Porrasmäki ja Kari Paldanius.
___________________
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Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja
sote-uudistuksen askelmerkeiksi
150/00/04/00/2015
KH § 15

Valmistelija: Kaisa Heino
Sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 19.11.2015:
"Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015
tekemillään päätöksillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja
aluejaosta.
Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän työnjaon
mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden
palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on
maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään. Hallituksen aluejakoa koskeva linjaus sekä sitä perusteleva muistio ovat lausuntopyynnön liitteinä.
Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan
kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä lisäksi
myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa ratkaisua selvitetään. Hallituksen rahoituslinjaus on liitteenä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä hankkeessa, jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja
terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen
kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta
lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut
tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee
vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä
hallituksen linjauksista. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös
vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot
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Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan
kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana, minkä vuoksi
sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.
---On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin, itsehallintoalueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin ja toimittaa kannasta päätösasiakirjan STM:öön.
Tällöin lausuntopyynnön muihin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa
muussa kunnan toimielimessä. Mikäli kunta katsoo, ettei sen ole tarpeen ottaa alueiden muodostumiseen virallista kantaa, lausuntopyyntöön voidaan vastata kokonaisuudessa kunnan valitsemassa
toimielimessä eikä päätösasiakirjan toimittaminen ole tällöin tarpeen.
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016."
Ministeriön ilmoittama määräaika lausunnon jättämiselle on
9.2.2015.
Valtuustoryhmiä on pyydetty toimittamaan kannanottonsa esitettyihin
kysymyksiin 17.12.2015 mennessä.
Lausuntopyynnössä nimenomaan kaupunginvaltuustolle osoitettu
kysymys kuuluu: "Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä
nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua?"
Edellä mainittuun kysymykseen liittyy keskeisesti myös lausuntopyynnön kysymys yksi: "Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta.
Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden
muodostamiselle?"
Etelä-Karjalan maakunnan kunnat ovat toteuttaneet vapaaehtoisesti
maakunnan laajuisen sote-alueen, Eksoten, johon myös Imatran
kaupunki on liittynyt tämän vuoden alusta kaikkien palveluiden osalta. Myös muut itsehallintoalueille siirrettäviksi suunnitellut tehtävät
(Maakuntaliitto, Pelastustoimi) toimivat jo nykyisellään Etelä-Karjalassa maakunnan laajuisina.
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Useamman eri toimijan palvelujen yhdistämiseen perustuvien yhteisorganisaatioiden perustamisen ensimmäiset vuodet eivät useinkaan
tuota tuottavuushyötyjä, vaan päinvastoin, kustannukset saattavat
jopa hetkellisesti kasvaa heti perustamisvaiheen jälkeen. Tuottavuustuloksia päästään yleisesti ulosmittaamaan yhteisistä organisaatioista vasta joitain vuosia toiminnan aloittamisesta sen jälkeen,
kun perustamis- ja harmonisointivaiheen toimenpiteet on saatu toteutettua.
Kaikissa edellä mainituissa maakunnan kuntien yhteisiin sopimuksiin
perustuvissa yhteisissä toiminnoissa Etelä-Karjalassa on tehty vuosien ajan mittavaa kehitystyötä. Maakunnan kuntien yhteisten sopimusten perusteella toimivissa organisaatioissa, joista rahallisesti ylivoimaisesti merkittävin on sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Eksote, toiminta on saatu jo vakiintumaan siten, että on saavutettu
myös merkittäviä tuottavuustuloksia.
Etelä-Karjalan naapureina olevissa maakunnissa vastaavia maakunnallisia järjestelyä ei ole tehty. Etelä-Karjalan maakunnan yhteisten
toimintojen oikeansuuntaista kehitystä ei tässä vaiheessa ole perusteltua hidastaa vain siksi, että alue liitettäisiin johonkin suurempaan
kokonaisuuteen.
Lausuntonsa toimittaneiden valtuustoryhmien yksimielinen kannanotto on ollut, että Imatran kaupunki kuuluu Etelä-Karjalan alueeseen.
Etelä-Karjalan maakunta on sopivan kokoinen, ja myös yhdyskuntaja elinkeinorakenteensa ansiosta kantokyvyltään riittävä tuottamaan
väestön tarvitsemat palvelut kattavasti ja tehokkaasti. Tätä näkemystä tukevat jo saavutetut tulokset maakunnan kuntien yhteisesti
sopimien toimintojen tuottamisessa.
Imatran kaupungin lausunto ja vastaukset ministeriöiden lausuntopyyntöön on muilta osin on tarkoitus valmistella kaupunginhallituksen kokoukseen 1.2.2016.
Valmistelua jatketaan valtuustoryhmien kannanottojen perusteella,
sekä ottaen huomioon Etelä-Karjalan kuntien jo aiemmin ministeriöille julkaisema kannanotto, jossa Etelä-Karjala on tarjoutunut ns. itsehallinotalue -pilotiksi. Em. kannanotossa maakunta on ilmoittautunut
toimimaan itsehallintoalueena jo varhaisemmassa vaiheessa kuin
valtakunnalliset uudistukset on tarkoitus toteuttaa ja siten toimimaan
edelläkävijänä myös uuden itsehallintoalueen palvelurakenteiden pilotoinnissa.
Valtuustoryhmät voivat niin halutessaan toimittaa täydentäviä kannanottajaan valmisteleville viranhaltiojille ministeriöiden lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin 22.1.2016 saakka.
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Oheismateriaalina oleva materiaali liitetään valtuuston esityslistaan.
Muu materiaali on kokonaisuudessaan nähtävillä
luottamushenkilöiden sähköisessä kokousmateriaalissa, sekä
luettavissa verkkosivuilta http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot.
Oheismateriaalit:

Lausuntopyyntökysely sekä Hallituksen linjaus 7.11.2015 - Aluejaon
perusteet ja sote-uudistuksen askelmerkit ovat esityslistan
oheismateriaalina ja liitetään kaupunginvaltuuston esityslistaan.

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
Imatran kaupunki ilmoittaa ministeriöiden lausuntopyynnössä
esitettyyn kysymykseen kolme (3.), että kaupunki katsoo kuuluvansa
Etelä-Karjalan maakunnan pohjalta muodostettavaan omaan
itsehallintoalueeseen.
Kaupunginhallitus antaa erikseen Imatran kaupungin vastaukset ja
lausumat lausuntopyynnössä esitettyihin muihin kysymyksiin edellä
kuvattujen valmistelua ohjaavien linjausten perusteella.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KV § 5
Liitteet:

Lausuntopyyntökysely
Hallituksen linjaus 7.11.2015 - Aluejaon perusteet ja sote-uudistuksen askelmerkit

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Imatran kaupunki ilmoittaa ministeriöiden lausuntopyynnössä esitettyyn kysymykseen kolme (3.), että
kaupunki katsoo kuuluvansa Etelä-Karjalan maakunnan pohjalta
muodostettavaan omaan itsehallintoalueseen.
Kaupunginhallitus antaa Imatran kaupungin vastaukset ja lausumat
lausuntopyynnössä esitettyihin muihin kysymyksiin edellä kuvattujen
valmistelua ohjaavien linjausten perusteella.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Heikki Tanninen ja Veikko
Hämäläinen.
___________________
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Kuntalaisten osallistumisen edistäminen - Osallistu ja vaikuta -ohjelma
2016 - 2017
999/07/00/00/2016
KH § 18

Valmistelija: Kaisa Heino
Kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon selvitys:
"Kuntalaisilla on kuntalaissa säädetty oikeus osallistua kunnan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistumisesta säädetään myös erityislainsäädännössä, kuten mm. vammais- vanhuspalvelulait, nuorisolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki. Uudistetussa
1.5.2015 voimaan tulleessa kuntalaissa kuntalaisten osallistumisen
mahdollisuuksia on vahvistettu aikaisempaan lakiin verrattuna. Muutokset tulevat voimaan vuonna 2017 alkavan valtuustokauden alusta.
Kuntalain mukaan ”kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.” Osallistumisen mahdollisuudet on järjestettävä koskemaan kunnan kaikkien toimialojen toiminnan suunnittelua, valmistelua, toteuttamista ja seurantaa asioissa, joilla on merkitystä eri asukasryhmien hyvinvointiin, terveyteen, elinympäristöön, asumiseen,
liikkumiseen, opiskeluun tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.
Imatran kaupungin Osallistu ja vaikuta –ohjelma pohjautuu kaupungin uudistetun strategian Imatra tekee tulevaisuuden, kaupunkistrategia 2030 avaintavoitteisiin elinvoimaisuuden edistäminen, hyvinvoinnin varmistaminen ja uudistuva toimintatapa osallistamisessa ja
kumppanuudessa. Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla
omatoimisuutta, panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja vahvistamalla kuntalaisten osallistumista. Osallistamisessa tavoitellaan
kuntalaisten aktivoitumista osallistumaan ja vaikuttamaan luomalla
mahdollisuuksia osallistua ja kehittämällä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Avaintavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kunnan
toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon mukaan myös kuntalaiset, kuntalaisten tarpeet, kokemukset ja näkemykset.
Osallistu ja vaikuta –ohjelmaan on koottu osallistumisen muodot, joiden kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa Imatran kaupungin toiminnan
suunnitteluun, valmisteluun, palvelujen toteuttamiseen ja seurantaan. Ohjelma on tarkoitettu oppaaksi asukkaille, yrittäjille, järjestöille ja muille toimijoille sekä luottamushenkilöille, valmisteleville viranhaltijoille ja kaupungin henkilöstölle. Ohjelman avulla kehitetään toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja annetaan välineitä yhteistyöhön.
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Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä Eksoten
kanssa. Osallistamisen ja osallistumisen onnistumiseen tarvitaan
kaikkien osapuolien halua toimia yhdessä. Kaupungin osalta tämä
tarkoittaa avointa suunnittelua, valmistelua ja päätöksentekoa sekä
riittävää ja ajantasaista tiedottamista ja kuntalaisten kuulemista sellaisilla tavoilla, joilla kuntalaisten on mahdollisimman helppo osallistua.
Ohjelmassa osallistumisen tavat on jaoteltu neljään kokonaisuuteen:
Edustuksellinen osallisuus

Suora osallisuus

Toimintaosallisuus

Tieto-osallisuus

Vaalit, kaupunginvaltuusto,
kaupunginhallitus, lautakunnat,
nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto,
vammaisneuvosto
Verkossa osallistuminen (mm.
demokratia.fi, otakantaa.fi, nuortenideat.fi, facebook.com), kuntalaisaloite, kuntalais- ja asiakaspalaute, oikaisuvaatimus ja kantelu
Asiakas- ja kuntalaisfoorumit,
alueelliset keskustelutilaisuudet,
tiedotustilaisuudet asukkaille, lasten parlamentti, oppilaskuntatoiminta, vanhempaintoimikunnat,opiskelijayhteistyö, seurafoorumi, osallistuminen kaupunkisuunnitteluun, yhteistyöverkostot
ja hankkeet, vuokrattavat tilat
Esityslistat ja pöytäkirjat, paikallislehdet, asukaslehti, verkkoviestintä

Ohjelmaan sisältyy osallistumismuotojen ohella 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 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.
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Organisaation viestintää ja toimintaa tehdään näkyvämmäksi.
Tietoa suunniteltavista ja päätettävistä asioista sekä osallistumistavoista jaetaan alusta asti avoimesti ja suunnitellusti hyödyntäen eri kanavia. Kun päätös on tehty, asukkaiden osallisuuden vaikutuksista tehtyyn päätökseen tiedotetaan julkisesti.



Vahvistetaan sidosryhmätoimintaa esim. järjestöjen ja neuvostojen kanssa. Lisätään keskustelutilaisuuksia ja kuntalaisfoorumeita asukas- ja kyläyhdistysten, päättäjien ja asukkaiden
kanssa.



Viestintää kehitetään ajan vaatimuksia vastaavaksi. Kuntalaisten avuksi suunnitellaan ja tarjotaan sekä sähköisiä että kasvokkaisviestinnän kanavia. Lisätään Otakantaa.fi-palvelun
käyttöä. Ylläpidetään ja parannetaan kaupungin sähköistä palautteenantomahdollisuutta sekä kyselyjen toteuttamista.



Kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutoksen aikaansaamiseksi henkilöstölle järjestetään osallistumisen edistämiseen liittyvää koulutusta.



Osallistumistilaisuuksien, kyselyjen ja muiden keinojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa mahdollisuuksien mukaan.



Osallistu ja vaikuta toiminnan johtaminen ja koordinointi keskitetään keskushallinto ja konsernipalvelut vastuualueelle. Käytännön työstä vastaa kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori toimien yhteistyössä toimialojen ja osallistu ja vaikuta työryhmän
kanssa. Vastuuhenkilö ja viestintäyksikkö vastaavat yhteistyössä siitä, että osallistumisen kanavista on tiedotettu kaupungin
verkkosivuilla riittävästi tämän ohjelman linjausten mukaisesti
ja, että tiedot ovat ajantasalla.



Osallisuuden toteutumisen valvonnasta vastaa luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista nimettävä Osallistu ja vaikuta -työryhmä.



Osallistu ja vaikuta toiminnasta raportoidaan osavuosikatsauksissa.

Ohjelma on valmisteltu toimialojen viranhaltijoiden yhteistyönä. Työtä on ohjannut demokratiatyöryhmä ja viranhaltijajohtoryhmä. Ohjelman sisältö on koottu käytössä olevista toimintamuodoista ja asukaskyselyjen pohjalta saaduista asukkaiden tarpeista ja toiveista.
Valmistelussa on tutustuttu muiden kaupunkien osallistumisen ja
vaikuttamisen malleihin. Erityisesti Vantaan mallia on hyödynnetty
ohjelman valmistelussa."
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Imatran kaupungin 1.1.2016 voimaan tulleen hallintosäännön 58 §:n
mukaan keskushallinto- ja konsernipalvelut vastaa muun ohella
erityisesti kuntalaisten osallistumisen turvaamisesta. Keskushallintoja konsernipalveluissa kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku
Sarlomon tehtävänkuvaan kuuluu vastata osallistumisen ja
vaikuttamisen prosessien johtamisesta, osallistumistoiminnan
koordinoinnista ja kehittämisestä.
Ohjelma päivitetään vähintään valtuustokausittain.
Oheismateriaali:

Osallistu ja vaikuta -ohjelma v. 2016-2017 on esityslistan
oheismateriaalina ja se liitetään valtuuston esityslistan liitteeksi.

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan Imatran kaupungin
Osallistu ja vaikuta -ohjelman vuosiksi 2016-2017.
Kaupunginhallitus perustaa erikseen ohjelman hyväksymisen
jälkeen Osallistu ja vaikuta -työryhmän, jonka tehtävänä on seurata
ohjelman toteutumista.

Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

KV § 6
Liite:

Osallistu ja vaikuta -ohjelma v. 2016 - 2017

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen Osallistu ja
vaikuta -ohjelman vuosiksi 2016 - 2017.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Anu Urpalainen, Airi Aalto,
Anssi Piirainen, Arto Siitonen, Heikki Luukkanen, Hanna-Kaisa Lähde, Markku Pentikäinen,
Kari Toivanen, Tomi Menna, Veikko Hämäläinen, Helena Roiha ja Mikko Airas.
___________________
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Kunnalliset ilmoitukset 2016 - 2017
925/07/02/01/2015
KH § 22

Valmistelija: Kaisa Heino
Asia on julkinen hankintapäätöksen jälkeen.
Viestintä- ja markkinointipäällikkö Heikki Laineen selvitys
asiassa 14.01.2015:
"Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Imatran kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan kokouskutsut julkaistaan julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla ja valtuuston päättämissä tiedotusvälineissä.
Imatran kaupungin kunnalliset ilmoitukset (kuntalain 64 §) on vuonna 2015 saatettu tiedoksi kaupunginvaltuuston 8.12.2014 § 81 tekemän päätöksen mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla ja kaupungin kotisivuilla. Niissä tapauksissa, joissa asiaan liittyvä tiedottamisen tarve sitä on edellyttänyt, on ilmoitukset
voitu julkaista edellä mainitun lisäksi myös Uutisvuoksessa.
Vuosille 2015 - 2016 tehdyn hankinnan tarjouskilpailun tulos olisi ollut erilainen, jos tarjouskilpailun voittanut Uutisvuoksi olisi tarjonnut
kolmen ilmaisjakelulehden sijaan kaksi lehteä, kuten se muutti käytäntöään vuoden 2016 alusta lähtien. Tästä syystä kunnallisten ilmoituslehdet tuli kilpailuttaa uudestaan.
Imatran kaupungin tarjouspyyntö kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta vuosina 2016 - 2017 julkaistiin Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä 4.12.2015 ja tarjousten tuli olla perillä 31.12.2015. Tehtävään
hankintasopimukseen liittyy optio ajanjaksolle 1.1.2018 –
31.12.2018. Menettelynä oli avoin menettely.
Tarjouskilpailussa haettiin yhtä tai useampaa lehteä erityistä tiedottamista vaativien ilmoitusten julkaisulehdeksi, eli hankinnalla haettiin
puitesopimustoimittajia. Puitesopimustoimittajia haettiin siksi, että
kaupunki voisi aiempaa tarkemmin kohdentaa ilmoituksiaan
haluamilleen kohderyhmille. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että kaupungin yksiköt ja toimialat käyttävät puitejärjestelyyn valittuja ilmoituslehtiä oman tarkoituksenmukaisuusharkintansa perusteella.
Viime vuosina lehtiä on alettu lukea yhä enemmän tietokoneilta ja
mobiililaitteilta. Imatran seudulla ilmestyvistä lehdistä painettua versiota luetaan vielä hieman enemmän kuin sähköistä lehteä. Trendi
on kuitenkin ollut sen suuntainen, että digitaalista mediaa luetaan
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jatkossa entistä enemmän ja printtimedian osuus vähenee. Tarjouspyynnössä kuvatulla sopimusajanjaksolla niin yksinomaan painettua
lehteä kuin ainoastaan sähköistä mediaa lukevien osuudet tullevat
olemaan melko samansuuruisia. Pelkästään yhdenlaista mediaa
seuraavien osuus on suurempaa kuin molempia medioita lukevien
osuus. Muuttuneen tilanteen vuoksi tarjouskilpailussa pyydettiin
myös sähköisen median ilmoitushintoja ja lukijamääriä.
Tarjoukset saatiin Etelä-Suomen Media Oy:ltä (Imatralainen ja Lappeenrannan Uutiset) sekä Kaakon Viestintä Oy:ltä kolme tarjousta:
Etelä-Saimaan, Uutisvuoksen sekä yhdistetty Uutisvuoksen ja Vartti
Etelä-Karjalan tarjous. Kaakon Viestinnän tarjous Etelä-Saimaata
koskien ei täyttänyt kelpoisuusehtoja, koska se ei ilmesty ilmaisjakelulehtenä Imatralla. Muut tarjoukset täyttivät kelpoisuusehdot.
Oheismateriaalit:

Yhteenveto tarjouksista sekä tarjousten vertailu ovat esityslistan
oheismateriaalina ja ne liitetään kaupunginvaltuuston esityslistan
liitteeksi.

Kj:n ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se tekee seuraavan ilmoituslehtipäätöksen:
1. Imatran kaupungin kunnalliset ilmoitukset (kuntalain 64 §) saatetaan v. 2016-2017 kaupunginvaltuuston päätöksestä lukien tiedoksi
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla ja kaupungin
kotisivuilla,
2. niissä tapauksissa, joissa asiaan liittyvä tiedottamisen tarve sitä
edellyttää, voidaan ilmoitukset julkaista edellä mainitun lisäksi myös
Kaakon Viestintä Oy:n Uutisvuoksessa ja/tai Vartissa tai Etelä-Suomen Media Oy:n Imatralaisessa ja/tai Lappeenrannan Uutisissa.
Kaupungin vastuualueet ja yksiköt valitsevat ilmoituslehden tarkoituksenmukaisuusharkintansa perusteella,
3. viran- ja toimenhakukuulutukset kunkin vastuualueen harkinnan
mukaan eri tiedotusvälineissä,
4. kaupunginvaltuuston kokouskutsu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla,
5. matkailu- ja elinkeinoilmoitukset, markkinointi-ilmoitukset ja tapahtumailmoitukset kunkin vastuualueen määrärahojen ja oman markkinointisuunnitelman puitteissa eri tiedotusvälineissä.
6. Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen ohjeen kaupungin
ilmoitusmenettelystä erikseen vuosittain.
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Hyväksyttiin.
___________________

KV § 7
Liitteet:

Yhteenveto tarjouksista
Tarjousten vertailu
Kaikki kilpailutukseen liittyvät asiakirjat on nähtävillä kokouksessa.

KH:n ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää tehdä seuraavan ilmoituslehtipäätöksen:
1. Imatran kaupungin kunnalliset ilmoitukset (kuntalain 64 §) saatetaan v. 2016 - 2017 kaupunginvaltuuston päätöksestä lukien tiedoksi
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kaupungintalolla ja kaupungin
kotisivuilla,
2. niissä tapauksiaa, joissa asiaan liittyvä tiedottamisen tarve sitä
edellyttää, voidaan ilmoitukset julkaista edellä mainitun lisäksi myös
Kaakon Viestintä Oy:n Uutisvuoksessa ja/tai Vartissa tai Etelä-Suomen Media Oy:n Imatralaisessa ja/tai Lappeenrannan Uutisissa.
Kaupungin vastuualueet ja yksiköt valitsevat ilmoituslehden tarkoituksenmukaisuusharkintansa perusteella,
3. viran- ja toimenhakukuulutukset kunkin vastuualueen harkinnan
mukaan eri tiedotusvälineissä,
4. kaupunginvaltuuston kokouskutsu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja kaupungin kotisivuilla,
5. matkailu- ja elinkeinoilmoitukset, markkinointi-ilmoitukset ja tapahtumailmoitukset kunkin vastuualueen määrärahojen ja oman markkinointisuunnitelman puitteissa eri tiedotusvälineissä,
6. kaupunginhallitus hyväksyy teknisen ohjeen kaupungin
ilmoitusmenettelystä erikseen vuosittain.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Arto Siitonen, Veikko
Hämäläinen, Heikki Tanninen, Heikki Luukkanen, Hanna-Kaisa Lähde ja Anssi Piirainen.
___________________
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Sitoutumattomien valtuustoryhmän valtuustoaloite kokouspalkkioiden
puolittamisesta
819/01/02/01/2015
KV § 8

Sitoutumattomien valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuuston
kokouksessa 19.10.2015 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kokouspalkkioiden puolittaminen
Tiivistelmä aloitteesta:
Imatralaisten poliittisten päättäjien kokouspalkkiot tulisi puolittaa ja
siitä saatava hyötyö korvamerkitä pk-yristen hyväksi.
Aloitteen sisältö:
Suomen hallitus ajaa kovia säästötoimenpiteitä Suomen hyväksi ja
työllisyyden parantamiseksi. Sitoutumattomien mielestä poliittisten
päättäjien tulisi näyttää esimerkkiä niin kunnallisella, kuin valtakunnan tasollakin. Sitoutumattomien mielestä Imatralla päättäjien
kokouspalkkioita tulisi leikata 50 %:lla nykyisestä. Leikkaus ei koskisi
kilometrikorvauksia tai ansiomenetyksiä. Tästä saatava hyöty tulee
korvamerkitä PK-yritysten työllistäviä hankkeita varten. PK-yrityksillä
olisi mahdollisuus hakea kaupungilta avustusta, mikäli sen seurauksena työllistyy vähintään yksi uusi työntekijä tai uusi yrittäjä määräajaksi tai toistaiseksi. Avustusta maksettaisiin työllistävän määräajan
verran maksimissaan kaksi vuotta. Sopimuskausi kestäisi
maksimissaan vuoden, jota olisi mahdollisuus jatkaa vuodella.
Tämä toimenpide olisi määräaikainen seuraavat kaksi vuotta, jonka
jälkeen toimenpiteen jatko päätettäisiin valtuuston päätöksellä
vallitsevan tilanteen mukaan."

Asiasta käytiin keskustelua ja keskustelun pohjalta puheenjohtaja teki valtuustolle
päätösehdotuksen.
Pj:n päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, ettei imatralaisten poliittisten päättäjien
kokouspalkkioita tule puolittaa eikä korvamerkitä pk-yritysten
hyväksi, ja että aloite on loppunkäsitelty.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutetut Anssi Piirainen, Heikki
Luukkanen, Anu Urpalainen, Erkki Saarimäki, Anna Helminen, Hanna-Kaisa Lähde ja Veikko
Lankinen.
___________________
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Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kirjaston valokuvien
digitointi ja muuttaminen Finna hakuun
1038/07/01/2016
KV § 9

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti otsikossa mainitun
valtuustoaloiteen kaupunginvaltuustolle.

Liite:

Valtuustoaloite on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja valtuuston
työjärjestyksen 21 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
___________________
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VALITUSOSOITUS
Kaupunginvaltuusto

Kokouspäivämäärä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

25.1.2016

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
1 - 5, 9
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: Puistokatu 29, 2 krs, 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

6, 8

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

7

14 päivää

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
tai
Imatran kaupunki (hankintaoikaisu)
Virastokatu 2
55100 Imatra
Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi
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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

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.

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.

