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Niskanen Markus
Urpalainen Anu

Jäsen
Jäsen

Heino Kaisa
Roslakka Kai
Äikäs Topiantti
Hupli-Oinonen Liisa
Kekki Arja
Peura-Kuusela Leena
Solonen Eemeli
Törönen Raikko

Apulaiskaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja
Kaupunkikehitysjohtaja
Viestintäjohtaja
Tarkastuspäällikkö
Viestintäasiantuntija
Nuorisovaltuuston edustaja
Talous- ja
rahoitussuunnittelupäällikkö
Henkilöstöpalvelupäällikkö

Urpalainen Jouni

Käsitellyt asiat §

PÖYTÄKIRJA

40-47

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja nähtävillä 4.6.2019 klo 9.00 - 11.30 Imatran kaupungin
asiakaspalvelupisteessä sekä 4.6.2019 alkaen netissä www.imatra.fi
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§40
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tämä kokous on kutsuttu koolle seuraavalla ilmoituksella:
”Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla
maanantaina, 27.5.2019 klo 15.00. Kokouksessa käsitellään
esityslistassa nro 5 / 2019 mainitut asiat. Esityslista on nähtävänä
kaupungin internet-sivuilla 22.5.2019 alkaen.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin
asiakaspalvelussa, kaupungintalolla tiistaina 4.6.2019 klo 9.00 - 11.30.
Niina Malm
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Päätös:

Kaisa Heino
apulaiskaupunginjohtaja”

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§41
Pöytäkirjantarkastajat
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mervi Hasu ja Anna Helminen.
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§42
Ilmoitusasiat
Henkilöstökertomus 2018
- Henkilöstökertomus on esityslistan oheismateriaalina
Päätös:

Merkittiin henkilöstökertomus 2018 tiedoksi.
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§43
Lisämäärärahan myöntäminen Koskiuoman äänentoisto- ja valaisutekniikan
uudistamiseen
IMR/516/02.02.00.03/2019
Käsittelyhistoria
Kaupunginhallitus

§111

6.5.2019

Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §111
Valmistelija: Heino Kaisa
Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turusen selvitys:
”Kun padon kunnostustyöt aloitettiin 4 vuotta sitten, vanha
äänentoistojärjestelmä purettiin samalla pois, koska se ei enää täyttänyt
tämän päivän vaatimuksia ja laitteet olivat lisäksi suurelta osin rikki.
Koskinäytösten aikana ympäristö täytyy varustaa vähintään
varoitusjärjestelmällä (äänentoistojärjestelmä), tämä on
pelastusviranoimaisen vaatimus. Järjestelmä on mahdollista vuokrata
kesäksi, yhden kesän hinta olisi noin 42 000 euroa. Yksittäisiin
tapahtumiin vuokrajärjestelmä maksaa noin 4 000 euroa kerta.
On tarkasteltu myös äänentoistojärjestelmän yhteiskäyttöä
kulttuurikeskuksen ja koskinäytösten kesken. Kulttuuritalon
äänentoistojärjestelmä on myös uusittava. Tämän vuoden talousarvioon
siihen on budjetoitu 65 000 euroa.
Laadukas äänentoistojärjestelmä edellä olevien kohteiden
yhteiskäyttöön hankittuna maksaisi noin 142.000 euroa. Tämän avulla
myös koskiuomassa voisi soittaa tapahtumien aikaan musiikkia.
Järjestelmä on siirrettävissä koskiuoman ja Kulttuuritalon välillä
neljässä tunnissa. Järjestelmää voidaan käyttää kesällä koskinäytöksissä
ja muun ajan kulttuurikeskuksessa uutena äänentoistojärjestelmässä.
Tämän vuoden talousarviossa olevan Kulttuuritalon Virran
äänentoistojärjestelmän talousarviovarauksen lisäksi tarve on 77 000
euron lisämäärärahalle, jotta voidaan toteuttaa yhteiskäyttöperiaatteen
mukainen äänentoistojärjestelmä palvelemaan sekä Koskiuoman
turvallisuus- ja äänentoistotarpeita että Kulttuuritalo Virran
äänilaitteistotarpeita. Uusi äänentoistojärjestelmä palvelee em. kohteita
ainakin seuraavat 10 vuotta.”
Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikkään selvitys:
”Samassa yhteydessä Koskiuoman äänentoistojärjestelmien
suunnittelun kanssa on tarkasteltu Koskiuoman valaistusta.
Valaistussuunnitelmaa on työstetty yhdessä nykyisen Mitra Imatran
Rakennuttaja Oy:n rakennuttaja Henry Tapiolan kanssa. Mitra on
teettänyt valaistuksen toteutussuunnitelman koko Koskiuoman alueelle.
Koko Koskiuomaa koskevan valaistussuunnitelmien mukainen
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kokonaisuus osoittautui varsin kalliiksi, joten lisäksi valmisteltiin vain
Koskiuoman pohjoisosan kattava valaisusuunnitelma. Tämän
kustannusarvio on noin 150.000 euroa. Tarkastettu valaisusuunnitelma
on käytännössä karsiutunut kustannuksiltaan noin puoleen
alkuperäisestä, koko Koskiuoman alueelle ulottuneesta suunnitelmasta.
Koskiuoman pohjoisosan kattava valaisusuunnitelma on toteutuessaan
hyvin näyttävä ja nostaa esille Suomen ensimmäisen matkailukohteen
erityispiirteitä kiinnostavalla tavalla. Valaisu on luonnollisesti
parhaimmillaan koskinäytösten aikana, varsinkin hämärän ja pimeän
aikaan. Lisäksi suunniteltu valaisu nostaa esiin Koskiuomaa silloin, kun
se on ns. kuivana. Tämäkin lisää kohteen kiinnostavuutta ja tärkeyttä
kaupungin – ja myös maakunnan – matkailunähtävyyksien joukossa.
Lisäksi voidaan todeta, että Imatran kosken Koskiuoma on myös
Saimaa Geoparkin tärkein yksittäinen geokohde ja kansainvälisesti
arvostettu luonnon- ja geologisten prosessien mallikohde.
Vuoden 2019 TA-laadinnan yhteydessä Kaupunkikehitys ja tekniset
palvelut vastuualueen varaus koskiuoman valaistuksen toteutukselle
jouduttiin karsimaan. TA2019-päätöksen jälkeen vastuualueella on
toteutunut ja varmistunut Pelkolan alueella kiinteistökauppoja, joiden
myyntivoitot kotiutuvat talousarviovuoden 2019 aikana kaupungille.
Myyntivoitot kahdesta kiinteistökaupasta ovat yhteensä 358 544 euroa.
Mainituista kiinteistökaupoista koituvat myyntivoitot (myyntihinta
miinus tasehinta) voitaisiin hyödyntää edellä kuvatun valaistuksen ja
äänentoiston toteuttamiseksi esitetyn lisämäärärahan toteuttamisessa.
Valaisun parantaminen yhdessä äänentoiston uudistamisen kanssa
parantaa alueen yleisturvallisuutta ja on siten myös kuntalaisten
hyvinvoinnin kannalta tärkeä seikka.”
Taloushallinnon selvitys:
”Talous- ja rahoitushallintopalvelut esittää, että vuoden 2019
talousarvion investointiosan kohtaan ”Irtain omaisuus, 94780
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut” myönnetään 227.000 euron
lisämääräraha.
Rahoitustarve esitetään katettavaksi Kaupunkikehitys ja tekniset
palvelut vastuualueen yllä mainituilla kiinteistökauppojen
myyntivoitoilla. ”

Vaikutusten arviointi:

Päätös mahdollistaa kokonaistaloudellisen mallin toteuttaa Koskiuoman
turvallisuutta ja näyttävyyttä parantavat äänentoisto- ja
valaisujärjestelmät, sekä toimeenpanna kaupungin 70vuotisjuhlapäätöstä Vuoksen kehittämisestä. Kaupungin tärkeimmän
matkailukohteen vetovoima paranee. Päätöksellä on positiivisia
vaikutuksia Imatran ja erityisesti Imatrankosken elinvoimalle.

Kj:n päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden
2019 talousarvion investointikohtaan ”Irtain omaisuus, 94780
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut” myönnetään 227.000 euron
lisämääräraha edellä kuvattujen koskiuoman ääni- ja
valaistusratkaisujen toteuttamiseksi. Rahoitustarve esitetään
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katettavaksi Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen yllä
mainituilla kiinteistökauppojen myyntivoitoilla.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämän kokouksen käsittely:

KH:n päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää, että vuoden 2019 talousarvion
investointikohtaan ”Irtain omaisuus, 94780 Kaupunkikehitys ja tekniset
palvelut” myönnetään 227.000 euron lisämääräraha
kaupunginhallituksen listatekstin mukaisen koskiuoman ääni- ja
valaistusratkaisujen toteuttamiseksi. Rahoitustarve esitetään
katettavaksi Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen
kiinteistökauppojen myyntivoitoilla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenvuoroja tässä asiassa käyttivät valtuutettu Anssi Piirainen ja
kaupunginjohtaja Kai Roslakka.
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§44
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
IMR/159/02.06.01.04/2019
Käsittelyhistoria
Tarkastuslautakunta

§10

7.5.2019

Aiempi käsittely: Tarkastuslautakunta §10
Valmistelija: Kekki Arja
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa
valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arvioinnin tulokset.
Tarkastuslautakunnalle on toimitettu Imatran kaupunkikonsernin
tilinpäätös vuodelta 2018, jossa on esitetty kaupunginhallituksen
antama raportti tavoitteiden toteutumisesta.
Arviointikertomukseen on koottu kuntalain tarkoittaman arvioinnin
tulokset tarkastuskaudelta ja arviointikertomus saatetaan valtuuston
käsittelyyn yhdessä tilintarkastuskertomuksen kanssa.
Lautakunnalle on toimitettu luonnos arviointikertomuksesta.
Liitteet
1. Arviointikertomus 2018
Tarkastuspäällikön päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja saattaa arviointikertomuksen tiedoksi
valtuustolle.
Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta
määräaikaan mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Tarkastuspäällikön kokouksessa muutettu päätösesitys:
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja saattaa arviointikertomuksen tiedoksi
valtuustolle.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen, joka on edelleen tarkastuslautakunnan kokouspäivänä
7.5.2019 kaupunginhallituksen käsittelyprosessissa.
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Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta
määräaikaan mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätös:

Hyväksyttiin tarkastuspäällikön kokouksessa muutettu päätösesitys.

Tämän kokouksen käsittely:
Liitteet
1. Arviointikertomus 2018
Tark.ltk:n päätösesitys:
Kaupunginvaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja pyytää
kaupunginhallitukselta 27.9.2019 mennessä lausunnon toimenpiteistä,
joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Hirvonen esitteli tarkastuslautakunnan
arviointikertomuksen vuodelta 2018.
Merkittiin, että kaupunginvaltuuston jäsen Mikko Airas saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 15.16 ja kaupunginvaltuuston jäsen Pentti Peltonen klo 15.21.
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§45
Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
IMR/159/02.06.01.04/2019
Käsittelyhistoria
Kaupunginhallitus

§76

25.3.2019

Kaupunginhallitus

§109

6.5.2019

Kaupunginhallitus

§123

13.5.2019

Tarkastuslautakunta

§14

20.5.2019

Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §76
Valmistelija: Törönen Raikko
Talous- ja rahoitushallintopalvelut 21.3.2019, talous- ja
rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen:
”Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikauden
tilipäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja
annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen
valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös
kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat lain mukaan tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen
yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän
tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.
Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan viimeisintä Työ- ja
elinkeinoministeriön Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta
kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta.
Kaupungin tilikauden tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja oli
-261.848,19 euroa. Vuosikate tilinpäätöksessä oli 8.093.369,54 euroa ja
suunnitelman mukaiset poistot 8.355.217,73 euroa.
Toimintakate huononi edelliseen vuoteen verrattuna 5,8 M€ (3,8 %) ja
verorahoitus laski 2,1 M€. Kaupungin lainakanta kasvoi 2,0 M€ ollen
vuoden lopussa 63,1 M€. Asukasta kohti lainaa oli 2.343 euroa.
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Kaupungin omavaraisuusaste heikkeni edellisestä vuodesta 4,1 % ollen
vuoden lopussa 58,2 %. Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku,
suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 10,7 % ollen vuoden lopussa 57,5
%.
Konsernitilinpäätöksen osalta voidaan todeta, että konsernin
omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta 3,5 % ollen vuoden lopussa
31,2 %. Koko konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 218 M€.
Konsernin lainakanta lisääntyi 17 M€. Asukasta kohti konsernilainaa oli
vuoden lopussa 8.084 euroa.
Talous- ja rahoitushallintopalvelut esittää, että
- korvattuja vahinkoja ja vakuutusmaksuja vastaava määrä yhteensä
79.605,03 euroa tuloutetaan vahinkorahastosta tuloslaskelmaan,
vahinkorahaston sääntöjen mukaisesti,
- kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti vahinko- ja
vastuurahastoa pienennetään vastaamaan kaupungin nykytoimintaa
purkamalla sitä tilikauden tuloslaskelmaan 300.000 euroa,
- edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen muodostuva ylijäämä
117.756,84 euroa kirjataan taseen oman pääoman lisäykseksi.
Samalla talous- ja rahoitushallintopalvelut esittää, että se oikeutetaan
tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen mahdolliset teknisluonteiset
pienet tilinpäätöksen kannalta epäolennaiset tarkennukset ja oikaisut
ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.
Virallinen tilinpäätös on liitetty asiakirjoihin.

Kj:n päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää
- esittää kaupunginvaltuustolle, että korvattuja vahinkoja ja
vakuutusmaksuja vastaava määrä yhteensä 79.605,03 euroa
tuloutetaan vahinkorahastosta tuloslaskelmaan, vahinkorahaston
sääntöjen mukaisesti,
- esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti vahinko- ja vastuurahastoa pienennetään
vastaamaan kaupungin nykytoimintaa purkamalla sitä tilikauden
tuloslaskelmaan 300.000 euroa,
- esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä mainittujen
toimenpiteiden jälkeen muodostuva ylijäämä 117.756,84 euroa
kirjataan taseen oman pääoman lisäykseksi,
- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Samalla talous- ja rahoitushallintopalvelut oikeutetaan tarvittaessa
tekemään tilinpäätökseen mahdolliset teknisluonteiset pienet
tilinpäätöksen kannalta epäolennaiset tarkennukset ja oikaisut ennen
kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §109
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Valmistelija: Törönen Raikko
25.3.2019 Kaupunginhallituksen käsittelemässä tilinpäätöksessä on
tilintarkastuksen käynnistyttyä havaittu konsernitilinpäätöksen osalta
olennaisia tulosvaikutteisia virheitä. Tästä johtuen
kaupunginhallituksen tulee käsitellä ja allekirjoittaa tilinpäätös
uudelleen. Tilinpäätös on muuttunut seuraavilta osin.
Konsernin yli-/alijäämä parani aiemmin ilmoitetusta 1,9 M€, ollen
korjatussa tilinpäätöksessä -2,5 M€.
Konsernitilinpäätöksen osalta voidaan todeta, että konsernin tulos
parani omavaraisuusaste laski edellisestä vuodesta 3,1 % ollen vuoden
lopussa 31,6 %. Koko konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 218 M€.
Konsernin lainakanta lisääntyi 17,2 M€. Asukasta kohti konsernilainaa
oli vuoden lopussa 8.085 euroa.

Oheismateriaali
1. TILINPÄÄTÖS 2018 korjattu
Kj:n päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää
- esittää kaupunginvaltuustolle, että korvattuja vahinkoja ja
vakuutusmaksuja vastaava määrä yhteensä 79.605,03 euroa
tuloutetaan vahinkorahastosta tuloslaskelmaan, vahinkorahaston
sääntöjen mukaisesti,
- esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti vahinko- ja vastuurahastoa pienennetään
vastaamaan kaupungin nykytoimintaa purkamalla sitä tilikauden
tuloslaskelmaan 300.000 euroa,
- esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä mainittujen
toimenpiteiden jälkeen muodostuva ylijäämä 117.756,84 euroa
kirjataan taseen oman pääoman lisäykseksi,
- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Samalla talous- ja rahoitushallintopalvelut oikeutetaan tarvittaessa
tekemään tilinpäätökseen mahdolliset teknisluonteiset pienet
tilinpäätöksen kannalta epäolennaiset tarkennukset ja oikaisut ennen
kaupunginvaltuuston käsittelyä.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin klo 16.28 – 16.35 väliseksi ajaksi.
Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus §123
Valmistelija: Törönen Raikko
Oheismateriaali
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1. TILINPÄÄTÖS 2018 korjattu Kh 13052019
Kj:n päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää
- esittää kaupunginvaltuustolle, että korvattuja vahinkoja ja
vakuutusmaksuja vastaava määrä yhteensä 79.605,03 euroa
tuloutetaan vahinkorahastosta tuloslaskelmaan, vahinkorahaston
sääntöjen mukaisesti,
- esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston tekemän
päätöksen mukaisesti vahinko- ja vastuurahastoa pienennetään
vastaamaan kaupungin nykytoimintaa purkamalla sitä tilikauden
tuloslaskelmaan 300.000 euroa,
- esittää kaupunginvaltuustolle, että edellä mainittujen
toimenpiteiden jälkeen muodostuva ylijäämä 117.756,84 euroa
kirjataan taseen oman pääoman lisäykseksi,
- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Samalla talous- ja rahoitushallintopalvelut oikeutetaan tarvittaessa
tekemään tilinpäätökseen mahdolliset teknisluonteiset pienet
tilinpäätöksen kannalta epäolennaiset tarkennukset ja oikaisut ennen
kaupunginvaltuuston käsittelyä.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tarkastuspäällikkö Arja Kekki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 16.45.
Aiempi käsittely: Tarkastuslautakunta §14
Valmistelija: Kekki Arja
Tilintarkastuskertomusta ei ole huomioitu käsittelyssä olevan pykälän
otsikoinnissa. Tilintarkastuskertomus käsitellään kuitenkin
tilinpäätöksen yhteydessä.
Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Tilintarkastajien on tilintarkastuskertomuksessa esitettävä, voidaanko
toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus
tilikaudelta. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti tehdystä muistutuksesta asianomaisen
selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Tarkastuslautakunta tekee
päätösehdotuksensa vastuuvapauden myöntämisestä kaiken
hankkimansa selvityksen perusteella olematta sidottu tilintarkastajan
esitykseen. Valtuusto päättää asiasta tarkastuslautakunnan esityksen
pohjalta harkintansa mukaan.
Liitteet
1. TILINPÄÄTÖS 2018 KV
2. Tilintarkastuskertomus 2018
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Tarkastuspäällikön päätösesitys:
Tilintarkastuskertomuksessa ei esitetä kuntalain tarkoittamia
muistutuksia, eikä tarkastuslautakunnan arviointityössä ole tullut esille
sellaisia asioita, joiden vuoksi olisi perusteltua evätä vastuuvapaus
tilivelvollisilta.
Tarkastuslautakunta
 merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018
 saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle
 esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös
hyväksytään ja hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten
jäsenille ja johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Tämän kokouksen käsittely:

Liitteet
1. TILINPÄÄTÖS 2018 KV
2. Tilintarkastuskertomus 2018
KH:n päätösesitys:

Kaupunginvaltuusto päättää,
 että korvattuja vahinkoja ja vakuutusmaksuja vastaava määrä
yhteensä 79.605,03 euroa tuloutetaan vahinkorahastosta
tuloslaskelmaan, vahinkorahaston sääntöjen mukaisesti,
 että kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti
vahinko- ja vastuurahastoa pienennetään vastaamaan
kaupungin nykytoimintaa purkamalla sitä tilikauden
tuloslaskelmaan 300.000 euroa,
 että edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen muodostuva
ylijäämä 117.756,84 euroa kirjataan taseen oman pääoman
lisäykseksi.

Tark.ltk:n päätösesitys:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
ja hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myöntää hallintoa ja
taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.
Päätös:

Hyväksyttiin kaupunginhallituksen sekä tarkastuslautakunnan
päätösesitykset yksimielisesti.

Esittelypuheenvuorot pitivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen
ja kaupunginjohtaja Kai Roslakka.
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Tämän jälkeen pidettiin ryhmäpuheenvuorot seuraavasti: Ryhmä 22 (ryhmäyhteenliittymä)/Irma
Hujanen, SDP/Veikko Hämäläinen ja VAS/Anssi Piirainen.
Yleiskeskustelussa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Heikki Luukkanen, Heikki Tanninen,
Antero Lattu, Airi Aalto, Arto Siitonen, Ilkka Nokelainen, Anssi Piirainen, Veikko Hämäläinen,
Jerena Juutilainen ja Sanna Prior.
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§46
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite: Hallintosääntömuutos
IMR/743/00.02.16/2019
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti seuraavan
valtuustoaloitteen kaupunginvaltuustolle:
“HALLINTOSÄÄNTÖMUUTOS
5 Luku. Virkasuhteet, viranhaltijoiden tehtävät ja
toimivaltuudet
Viranhaltijaorganisaatio ja toimivalta henkilöstöasioissa
30 § Virkasuhde, virkatehtävät ja virkavastuu
Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.
Viranhaltija hoitaa tehtäviään virkavastuulla.
31 § Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen
Virkatehtävän tai –tehtävien hoitamista varten perustetaan virka.
Henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen virkaa perustamatta,
jos tällaiselle menettelylle on olemassa kuntalain (410/2015) 87 §:ssä
tarkoitettu perusteltu syy.
Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.
Viran nimikkeen ja tehtäväsisällön muutoksista päättää
henkilöstövalinnasta päättävä viranomainen tai viranhaltija
henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaan.
Kaupungin tai kaupunkikonsernin johtoryhmään nimitettävän
henkilön viran nimikkeen ja tehtäväsisällön muutoksista päättää
kaupunginhallitus tai sen nimeämä valinnasta päättävä viranomainen
tai viranhaltija henkilöstöhallinnon antamien ohjeiden mukaan.
32 § Virkojen haettavaksi julistaminen
Viran julkistaa haettavaksi sen, jonka tehtävänä on valita viranhaltija
avoinna olevaan virkaan. Kaupunginjohtajan ja
apulaiskaupunginjohtajan viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.
Kaupungin tai kaupunkikonsernin johtoryhmään nimitettävän
henkilön viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus tai sen nimeämä
henkilöstön valinnasta päättävä henkilö. Kaupunginjohtajan ja
apulaiskaupunginjohtajan viran julistaa haettavaksi
kaupunginhallitus
33 § Henkilöstövalinnat
Henkilöstövalinnoista päätetään seuraavasti:
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Kaupunginvaltuusto
 kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus
 hyvinvointi- ja koulutuspalvelut –vastuualueen johtaja
(hyvinvointi- ja koulutuspalvelujohtaja)
 kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut –vastuualueen johtaja
(kaupunkikehitysjohtaja)
 muut kaupungin ja kaupunkikonsernin johtoryhmään kuuluvat
henkilöt
Vastuualueen johtaja
 vastuualueiden esimiehet ja muut johtavassa, siihen
rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa olevat vakinaiset
viran- ja toimenhaltijat.
Muilta osin esimies valitsee alaisensa henkilöstön, mikäli
kaupunginhallitus ei muuta määrää.
Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta
päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.”

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan esityksestä ja
hallintosäännön 89 §:n mukaisesti lähettää valtuustoaloitteen
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
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§47
Valitusosoitus pöytäkirjaan
VALITUSOSOITUS
Kaupunginvaltuusto
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
40, 41, 42, 44, 46, 47
HLL 5 §:n ja 13 §:n / 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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät:

43, 45

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää
Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 §2 (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018 /1383) mukaan valituksen
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa on 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa
on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun
pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös
oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan
kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä
tietoverkossa.
Toimialaansa kuuluvissa asioissa, kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta asiasta, viranomaisella,
muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella, on oikeus valittaa. Valitusoikeus on myös maakunnan
liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa ositetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Myös
rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on oikeus valittaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. kaavan tai
rakennusjärjestyksen hyväksymisestä koskevasta päätöksestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 4.6.2019

Valituskirja

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot.
Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos
valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa muiden vaihtoehtojen lisäksi sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-oikeudessa
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15).

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan.
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