
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 19.12.2022 klo 15.00 – 17.48

Paikka Imatran Kylpylä

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Titta Myllärinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:

1. Katsaus kaupungin vesihuoltoverkoston kehittämistoimiin ja
-periaatteisiin
- Asiaa kokoukselle esittelivät vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen ja Mitra

Imatran Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmi

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
-hallituksen jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan ajankohtaisista
asioista
-hallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan
ajankohtaisista asioista
-hallituksen jäsen Anne Nissinen kertoi Etelä-Karjalan
koulutuskuntayhtymän, sekä vammaisneuvoston ajankohtaisista asioista

3. Ote pöytäkirjasta, Imatran seudun ympäristölautakunta
22.11.2022 § 84
- Ympäristölupahakemus, teräskuonan käyttö katurakenteissa, Imatran kaupunki

4 Imatran kaupunkikonsernin talous- ja henkilöstöhallinnon selvitys

Kaupunginhallitus päätti
1. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy voi jatkaa oman ja kiinteistöliiketoiminnan

talous- ja henkilöstöhallinnon tuottamista omana toimintanaan.
2. Tytäryhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankkiminen ja



järjestäminen on kunkin yhtiön normaali liiketoimintapäätös.
3. Tytäryhtiöiden tulee huolehtia, että taloushallinnon järjestelmäratkaisu toteuttaa

Imatran kaupunkikonsernin ohjauksen (budjetointi ja seuranta) tarpeet
31.12.2023 mennessä.

4. Tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisut on tarkoituksenmukaista
tarkastella tarvepohjaisesti konsernitasolla.

5 Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut työllistämistoiminnan
työnjohtopalvelut

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Imatran kaupungin ja Imatran Kiinteistö- ja
Aluepalvelut Oy:n välisen sopimuksen työnjohtopalveluiden osalta.

Lisäksi projektipäällikkö Tiia Aromaa oikeutettiin tekemään sopimukseen tarvittavat
tekniset korjaukset ja allekirjoittamaan sopimus.

6 Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja kuntien välinen sopimus TYP-
toiminnan johtajasta ja palkkauskustannusten jakautumisesta

Imatran kaupunginhallitus hyväksyi Kaakkois-Suomen TE-toimiston ja
kuntien välisen sopimuksen TYP-toiminnan johtajasta ja palkkauskustannusten
jakautumisesta liitteen mukaisesti.

7 goSaimaa Oy:n yhteistoimintasopimus vuosille 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n
sitoutumisen liitteen mukaiseen yhteistyösopimukseen koskien goSaimaa Oy:tä.

8 Langattoman kokousjärjestelmän hankinta

Kaupunginhallitus päätti valita langattoman kokousjärjestelmän toimittajaksi
Caverion Suomi Oy:n (FI01465192).
Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sen
jälkeen, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.

9 Imatran perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran
kaupunki kartoittaa mahdollisuuden avata ystävyyskaupunkisuhteen
Ukrainaan

Kaupunginhallitus päätti, että Imatra ja Nizhyn allekirjoittavat yhteistyösopimuksen.
Sopimuksen tavoitteena molempia hyödyntävän yhteistyön syventäminen. Nizhynin
kaupungin edustajat ovat valmiita saapumaan allekirjoitustilaisuuteen Imatralle
alkuvuonna 2023. Imatran kaupunki osallistuu 5.5.2023 Nizhynin kaupunkipäivään
sekä kutsuu edustajia Imatra-päivään 75 vuotisjuhlavuonna.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
merkitsee valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.



10 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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

11 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:
Kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


