
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 20.3.2023 klo 13.00 – 20.02

Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138)20.02

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Roiha ja Titta Myllärinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi saatetuksi:

1. Imatra Base Camp Oy:n ajankohtaiset asiat
- Asiaa kokoukselle esittelivät toimitusjohtaja Jukka Aallikko,

markkinointipäällikkö Katri Storhammar ja Panu Kärri.

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

-kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi OSVA-ryhmän, sekä
kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista asioista
-kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior kertoi vanhusneuvoston
ajankohtaisista asioista

3. Imatran seudun ympäristövalvonnan antama lausunto 8.3.2023
- Lausunto YVA-menettelyn tarpeesta, Gasgrid Finland Oy, vedyn siirtoputki

4 Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen

Kaupunginhallitus päätti:
 allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen
 kirjata tilikauden alijäämän 9 272 029,42 euroa taseeseen edellisten vuosien oman

pääoman vähennykseksi
 jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen

tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi



Samalla talous- ja rahoitushallintopalvelut oikeutettiin tekemään tilinpäätökseen
mahdolliset teknisluonteiset pienet tilinpäätöksen kannalta epäolennaiset tarkennukset
ja oikaisut ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

5 Henkilöstökertomus vuodelta 2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2022 tietoonsa
saatetuksi ja saattaa sen myös valtuuston tietoon.

6 Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n hallituksen toimintakyky ja tämän
johdosta annettava omistajaohjaus

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n hallituksen keskinäinen luottamus on
heikentynyt, mistä johtuen kaupunginhallituksen on tarpeen tarkistaa yhtiön
hallituksen kokoonpanoa

2. että Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:lle nimetään kaupungin
viranhaltijoista/työntekijöistä koostuva väliaikainen hallitus, jonka toimikausi
jatkuu toistaiseksi. Kaupunginjohtajalle annetaan tehtäväksi tehdä esitys
nimitettävästä väliaikaisesta hallituksesta 3.4.2023 järjestettävään
kaupunginhallituksen kokoukseen. Tavoitteena on nimittää yhtiölle osin
ulkopuolisista ammattilaisista koostuva pysyvä hallitus syksyyn mennessä

3. kiinnittää hallituksen jäsenten sekä toimivan johdon huomiota Mitra Imatran
Rakennuttaja Oy:n ja sen manageerauksessa olevien yhtiöiden tietojen
asianmukaiseen käsittelyyn.

7 Whistleblower-direktiivin mukainen ilmoituskanava Imatran
kaupunkikonsernissa

Kaupunginhallitus päätti:
- ottaa käyttöön kaupunkikonsernissa ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen

ilmoituskanavan ja menettelyt väärinkäytösten ilmoittamista ja jatkotoimia varten
edellä esitetyn mukaisesti 1.4.2023 alkaen;

- käyttää ulkoisena ilmoituskanavana oikeuskanslerinviraston keskitettyä
ilmoituskanavaa;

- nimetä käsittelijöiksi tarkastusjohtajan ja konsernilakimiehen;
- valtuuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa täydentämään ja vaihtamaan nimettyjä

käsittelijöitä; ja
- oikeuttaa käsittelijät antamaan ilmoituskanavaa koskevia tarkempia

menettelyohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa päätöksen tiedoksi konsernin tytäryhtiöihin
tarvittavia jatkotoimenpiteitä varten.

8 RaceWKND-yhteistyösopimus 2024

Kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupunki sitoutuu yhteistyöhön 20.000 eurolla



vuodelle 2024. Tapahtumatuottajan kanssa tehdään erillinen sopimus, jossa sovitaan
tarkemmin osapuolten vastuista ja velvoitteista. Kaupunkikonsernissa asiasta vastaa
Imatra Base Camp Oy.

9 Eron myöntäminen Jukka Riikoselle varavaltuutetun sekä
hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävistä ja uusien
nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron
Jukka Riikoselle varavaltuutetun sekä hyvinvointilautakunnan varajäsenen tehtävistä.

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle, että
valtuuston puheenjohtaja vaalilain 93 §:n mukaisesti pyytää keskusvaalilautakuntaa
määräämään Vihreille uuden kaupunginvaltuuston varajäsenen.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
valitsee Jukka Riikosen tilalle hyvinvointilautakunnan varajäseneksi
Petri Wikströmin.

10 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaukopään koulun
suojeluesityksestä

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Karjalan ELY-keskukselle Kaukopään entisen
koulurakennuksen suojeluesitystä koskien seuraavan lausunnon:

 ”Imatran kaupunki ei hyväksy suojeluesitystä. Lausunnoissa ja mielipiteissä ei ole
esitetty mitään sellaista perustetta, joka antaisi aihetta Kaukopään entisen
koulurakennuksen suojeluun rakennusperintölain nojalla. Koska kyseessä on
asemakaavoitettu alue, eikä rakennuksella ole valtakunnallista merkitystä, tulee suojelu
ratkaista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavalla.

Kaupungin näkemyksen mukaan Kaukopään koulun suojelemisesta koituisi kaupungille
kohtuuttomat korjaus- ja ylläpitokustannukset etenkin huomioiden Kaukopään
koulurakennuksesta tehtyjen selvitysten valmistumisen jälkeen selvästi kallistuneet
rakennusmateriaalien ja maakaasun hinnat.”

11 Imatran kaupungin sisäilmatoimintamalli

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päivitetyn Imatran kaupungin
toimintamallin ja ohjeet sisäilmaongelmien hallitsemiseksi, liitteineen.

12 Imatran kaupungin määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden
palkkiokäytännöt

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Imatran kaupungin määräysvallassa olevien
osakeyhtiöiden palkkiokäytännöt. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että asunto-
osakeyhtiöissä, joissa on kaupungin lisäksi myös muita edustajia, pidetään palkkiot
ennallaan.



Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior ehdotti, että kaikkien
yhtiöiden puheenjohtajien vuosipalkkiona maksetaan 1100 € ja varapuheenjohtajille
 650 €. Titta Myllärinen kannatti Sanna Priorin esitystä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava
kannatettu esitys ja asiasta on äänestettävä. Hallituksen puheenjohtajan äänestysesitys
oli seuraava: Kaupunginjohtajan pohjaesitys on JAA ja Sanna Priorin muutosesitys EI.

Äänestystulos oli seuraava:
Pohjaesitys (JAA) 4: Jani Telkkä, Timo Härkönen, Ilkka Nokelainen ja Mikko Airas
Sanna Prior muutosesitys (EI) 3: Titta Myllärinen, Sanna Prior ja Sari Miettinen

Kaupunginjohtajan pohjaesitys voitti äänin 4-3.

13 Talouden raportointi 02/2023

Kaupunginhallitus päätti merkitä talousraportin 02/2023 tiedoksi.

14 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: Lähiruoan
mahdollisuudet ja huoltovarmuus

Kaupunginhallitus päätti merkitä vastauksen aloitteeseen tiedokseen saatetuksi ja
saattaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto
merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

15 Viranhaltijapäätökset

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

16 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuiksi.

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
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


