
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 28.11.2022 klo 15.00 – 18.30

Paikka Vallinkoski

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Markku Pentikäinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

- kaupunginhallituksen jäsen Timo Härkönen kertoi kaupungin
turvallisuustyöryhmän ajankohtaisista asioista

- kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi
kaupunkikehityslautakunnan, sekä osaa ja vaikuta ryhmän ajankohtaisista
asioista

- kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan ja
vanhusneuvoston ajankohtaisista asioista

- kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista
asioista

- kaupunginjohtaja Matias Hilden kertoi jätevedenpuhdistamoinvestoinnin
urakkatilanteesta

2. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu vuodelle 2023
3. Matkaraportti Reguengos de Monsaraz, Portugali

24. – 28.10.2022
4. Itärata Oy

- Osakkeenomistajien yksimielinen päätös 1/2022 tilintarkastajan valinta
5. Kaakkois-Suomen rajavartiosto 14.11.2022

- Esteaidan rakentaminen

4 1112 Napinkulman asemakaavan muutosehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 1112 Napinkulma ehdotuksesta
jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet.



Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavan muutoksen 1112 Napinkulma, joka koskee kaupunginosaa 12,
Imatrankoski. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että selvitetään mahdollisuus järjestää
arkkitehtikilpailu uudisrakentamisen osalta.

5 Hankintaperiaatteiden ja -ohjeiden hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Imatran kaupungin hankintaperiaatteet ja -ohjeet
sekä pienhankintaohjeen liitteen mukaisena, ja määrää ne voimaan 1.1.2023. Lisäksi
kaupunginhallitus hyväksyy hankintakalenterin sekä -salkutuksen liitteen mukaisena.

Päätös saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon.

6 Yhteistoimintasopimus kotoutumisen edistämisestä annetun lain
mukaisten kuntien järjestämisvastuulla olevien maahanmuuton
viranomaistehtävien hoitamisesta Etelä-Karjalassa

Kaupunginhallitus päätti tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen
kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisten kuntien järjestämisvastuulla
olevien maahanmuuton viranomaistehtävien hoitamisesta Etelä-Karjalassa.

7 Pakolaisten vastaanottoon varautuminen ja kuntapaikoista
päättäminen

Imatran kaupunki varautuu edelleen tarjoamaan asuntoja Kaakkois-Suomen ELY:n
alueen vastaanottokeskuksista myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneille. Lisäksi
varaudumme tarjoamaan asuntoja tilapäistä suojelua saaneille, jotka siirtyvät kuntaan
vuoden 2023 aikana (ovat saapuneet Imatralle vuoden 2022 aikana).

Kaupunki sitoutuu tarjoamaan asunnon, mikäli Imatran Vuokra-Asunnot Oy:n vuokra-
asuntoja on vapaana. Imatralla on tämän lisäksi tarjolla vuokra-asuntoja yksityisillä
markkinoilla.

Imatran kaupunki sitoutuu kotoutumisen edistämiseen tarjoten lakisääteiset palvelut
kotoutujille.

Imatran kaupunki ei sitoudu kiintiöpakolaisten vastaanottoon vuonna2023.

8 Kaupunginhallituksen toiminta-avustukset 2023

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Anne Nissinen esitti Sari Miettisen
kannattamana, että Imatran Lentokentän Kannatusyhdistys ry:n avustusta
pienennetään 10.000 € ja siirretään tästä rahasummasta Imatran Ketterä Juniorit ry:lle
6.000 € ja MMA Imatra ry:lle 4.000 €. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että
Vuoksenniskan Seudun Kauppakadut ry:n avustuksen maksamisen edellytyksenä on,
että se yhdistää toimintansa Imatran Kaupunkikeskusta ry:n kanssa toimintavuoden



aikana.

Kaupunginhallitus päätti myöntää toiminta-avustukset vuodelle 2023 liitteen ja edellä
esitettyjen muutosten mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti, että toiminta-avustusta saavien toimijoiden kanssa solmitaan
erikseen sopimukset, joissa määritetään tarkemmin toiminta-avustuksen käytöstä,
ehdoista ja vastikkeellisuudesta, kuten esimerkiksi Imatran kaupungin näkyvyydestä tai
työllisyystavoitteista. Kaupunginjohtaja oikeutettiin allekirjoittamaan sopimukset.

9 Elinvoimapoliittiset investoinnit 2023

Kaupunginhallitus päätti
- käynnistää liitteenä olevan listan mukaiset elinkeinopoliittiset investoinnit ja

osoittaa niiden toteuttamiseen määrärahat seuraavasti:
o 0,9 miljoonaa euroa kaupunkikehityslautakunnan investointien

kustannuspaikalle 940 ja lisäksi 0,3 miljoonaa euroa maanhankintaan
kaupunkikehityslautakunnan investointien kustannuspaikalle 940

o 0,245 miljoonaa euroa hyvinvointilautakunnan investointien
kustannuspaikalle 920

10 Energinen Imatra -kaupunkistrategian toimenpano-ohjelma

Kaupunginhallitus päätti tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä Energinen Imatra 2030 -strategian toimeenpano-ohjelman
liitteen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupunki aloittaa keskustelut
sopimuksen tekemisestä TATin (Talous ja nuoret) Yrityskylän kanssa kuudes- ja
yhdeksäsluokkalaisille järjestettävästä koulutuksesta.

11 Hallintosäännön päivittäminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan
liitteenä olevan luonnoksen mukaisen päivitetyn hallintosäännön siten, että se tulee
voimaan 1.1.2023 alkaen.

12 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta

Kaupunginhallitus päätti antaa asetusluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Asetusluonnosta voidaan valtaosin pitää kannatettavana.

HYTE-kertoimen osalta toimintaa kuvaavat indikaattorit (painoarvo 50 %)
ovat suurelta osin tulkinnanvaraisia, ja niiden vaikutusta hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen voidaan pitää ainakin joiltain osin kyseenalaisena



tai vähäisenä. Tämän lisäksi indikaattorien toteutumiseen voi liittyä
merkittäviäkin epävarmuustekijöitä ja kuntakohtaista laadunvaihtelua.

Tästä johtuen olisi toivottavaa, että HYTE-kertoimen mukaista
valtionosuutta määritettäessä painopiste olisi asetusluonnosta vahvemmin
toiminnan tulosta kuvaavissa indikaattoreissa.

13 Talouden kuukausiraportti 10/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä talouden kuukausiraportin 10/2022 tietoonsa
saatetuksi.

14 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lomapalkkavelka

Kaupunginhallitus päätti sopimuksen mukaisesti suorittaa lomapalkkavelan maksun
vuoden 2022 aikana, ja saattaa asian myös kaupunginvaltuuston tietoon.

15 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten,
ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

16 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuksi.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 593 0552
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen sähköposti:

timo.harkonen@imatra.fi

Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt.
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


