
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginhallitus 
 
Aika 19.9.2022 klo 15.00 – 16.22 
   
Paikka Vallinkoski 
  
Päätetyt asiat 
 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Nissinen ja Sanna Prior.  

 
3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 

 

Merkittiin tiedoksi: 
 

1. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto Sampon 

tilannekatsaus 

- Asiaa kokoukselle esitteli kuntayhtymän johtaja, rehtori Antti Lehmusvaara. 

 

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien 
tiedoksiannot 
- ei tiedoksiantoja 

 
3. Sosiaali- ja terveysministeriölle annettu lausunto Ikäohjelmaa koskevasta 

valtioneuvoston periaatepäätöksestä 
 

4. Oikeusministeriön kirje 14.9.2022 
- Vuoden 2023 eduskuntavaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä 

ilmoittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulutus ym. 
 

4 Kestävän matkailun tavoitteiden vauhdittaminen, yhteistoiminnan 

lisääminen matkailun kestävyysteemalla ja matkailun kestävyyttä 

edistävän Glasgow:in julistuksen allekirjoittaminen 
 

Kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupunki allekirjoittaa Glasgow:in julistuksen ja 

laatii julistuksen mukaisen toimenpideohjelman, yhteensovittaen sen 

kaupunkistrategian ja kaupungin jo hyväksymien ilmastoa koskevien suunnitelmien 

kanssa. 

 



 
 
 
     

 

5 Imatran kaupungin ystävyyskaupunki ja muun kansainvälisen 

toiminnan linjaukset 
 

Kaupunginhallitus päätti, että mikäli vuoden 2023 talousarvioon esitetyt 
määrärahaesitykset toteutuvat, avustuksia voidaan myöntää 
ystävyyskaupunkivierailuihin pääsääntöisesti imatralaisille nuorisourheilu- ja 
taidetoimijaryhmille. Lisäksi avustuksia voidaan antaa imatralaisille rekisteröidyille 
yhdistyksille, joiden vieraiksi saapuu ryhmiä ystävyyskaupungeista seuraavasti: 

- Salzgitteriin, Szigetváriin ja Zvoleniin matkustavat 100 €/henkilö 
- Ludvikaan matkustavat 70 €/henkilö 
- Narva-Jõesuu 50 €/henkilö 

 
Imatralle em. ystävyyskaupungeista paikallisten rekisteröityjen yhdistysten vieraiksi 
tulevien ryhmien kuluja voidaan hakemuksesta korvata 600 €/ryhmä, jos ryhmän koko 
on vähintään 20 henkilöä tai 350 €/ryhmä, jos ryhmän koko on vähintään 7 henkilöä. 
 
Samoin periaattein voidaan avustaa kansainvälisen toiminnan määrärahoista myös 
muuta kansainvälistä vierailutoimintaa, jos se tuottaa Imatralle huomattavaa hyötyä tai 
positiivista julkisuutta. 
 
Poikkeavista avustusjärjestelyistä päättää toimivaltansa rajoissa kaupunginjohtaja tai 
kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen varamäärärahan puitteissa. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus linjaa kaupungin kustantamista viisumeista, että matkustusta 
viisumeja vaativiin maihin pyritään välttämään. Viisumien hakeminen linjataan 
tapauskohtaisesti. 
 

6 Vastaus Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen lausunto-
/selvityspyyntöön 23.8.2022 
 
Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan sisältöisen vastauksen Kaakkois-Suomen 
poliisilaitoksen lausunto-/selvityspyyntöön: 
 
Imatran kaupunginhallitus käsitteli luottamushenkilöiden viisumihankintaa 
kokouksessaan 17.5.2021 § 162, jolloin kaupunginhallituksen tietoon saatettiin 
tarkastuslautakunnan teettämän sisäisen tarkastuksen raportti asiasta. 
Kaupunginhallitus merkitsi sen tiedoksi ja päätti käynnistää jatkovalmistelut esitettyjen 
suositusten perusteella sekä tehdä tutkintapyynnön poliisille asiasta. 
 
Kokouksessaan 7.6.2021 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle § 170 kohdassa 11: 
”Esitutkinnan käynnistäminen koskien valtuutetun viisumihankintaa” 
kaupunginhallitus merkitsi valtuutetun viisumihankintaa koskevan esitutkinnan 
käynnistymisen tiedoksi sekä päätti ryhtyä selvittämään asianosaisten näkemystä 
asiasta ja toimia tarvittaessa kuntalain edellyttämällä tavalla. Tällä päätöksellään 
kaupunginhallitus on tehnyt kuntalain 85 §:n mukaisen päätöksen selityksen 
vaatimisesta ko. asianosaiselta. 
 
Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen jälkeen asianosaisille lähetettiin 6.7.2021 
kuntalain 85 §:n tarkoittama selvityspyyntö. Selvityspyynnön laatimisessa kaupunkia 
avusti yksityinen asianajotoimisto. Selvityspyynnön allekirjoitti kaupunginhallituksen 



 
 
 
     

 

puheenjohtaja. Puheenjohtajan toimivalta asiassa perustui em. kaupunginhallituksen 
7.6.2021 päätökseen § 170, hänen tehtäviinsä ja tuolloin voimassa olleeseen Imatran 
kaupungin hallintosäännön 47 §:ään, josta ote tämän vastauksen liitteenä. Sen mukaan 
asiakirjat allekirjoittaa kaupungin puolesta kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tämä 
koskee myös muussa muodossa tapahtuvaa kaupungin puhevallan käyttöä. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus kaupungin puolesta. 
 
Kaupunginhallitus käsitteli 9.8.2021 § 227 asianosaisten asiassa antamia selityksiä ja 
merkitsi asianosaisten kuulemisen ja asian tilannekuvan tiedoksi sekä päätti tilanteen 
edellyttämistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä kuntalain 85 §:n mukaisesti. 
Kaupunginhallitus totesi, että kuntalain 85 §:ssä tarkoitetut vaatimukset asianosaisten 
selityksistä on pyydetty kaupunginhallituksen 7.6.2021 tekemän selityspyyntöjä ja 
kuntalain 85 §:n mukaisen prosessin käynnistämistä koskevan päätöksen nojalla. 
Valtuustokauden vaihtumisen ja asianosaisten luottamustehtävien päättymisen vuoksi 
kaupunginhallitus ei nähnyt enää tässä vaiheessa tarpeelliseksi ilmoittaa kuntalain 85 
§:n mukaisesti asiasta valtuustolle. 
 
Edellä kerrotun mukaisesti Imatran kaupunginhallitus sekä kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja olivat tehneet kuntalain 85 §:n edellyttämät päätökset ja niiden nojalla 
toimivaltaansa kuuluvat toimenpiteet asiassa.  
 

7 Ivon asuinalueen kunnallistekniikan I vaiheen toteuttaminen 
 

Kaupunginhallitus päätti käynnistää IVO:n asuinalueen kunnallistekniikan 
toteuttamisen I vaiheen alueurakalla. Rakennuttajan tulee sisällyttää 
urakkasopimuksiin purkava ehto siltä varalta, että valtuusto ei hyväksy selostusosassa 
mainittua määrärahamuutosta vuoden 2022 talousarvion investointiosaan sekä vuoden 
2023 talousarvioon. 
 

8 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 
 

Kaupunginhallitus päätti antaa valtuustolle vuoden 2021 arviointikertomuksesta 
seuraavan lausunnon: 
 
Tavoitteiden määrästä ja laadusta 
Tavoiteasetantaa on määrä selkeyttää vuoden 2023 talousarviossa. Strategian pohjalta 
on määrä laatia pitkäaikaiset strategiset tavoitteet ja mittarit. Lisäksi asetetaan 
vuosittain koko kaupunkikonsernia koskevia sekä vastuualueittaisia ja yhtiökohtaisia 
vuotuisia, valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Lautakunnat ja kaupunginhallitus 
antavat puolestaan käyttösuunnitelman yhteydessä tarvittavat yksityiskohtaisemmat 
operatiiviset tavoitteet. 
 
Työllisyys 
Lautakunnan arvion mukaisesti ollaan kaupunkiin rekrytoimassa elinvoimajohtajaa. 
Lisäksi vuoden 2023 alusta ollaan työllistämistoimintaa kokoamassa koko kaupungin 
osalta yhteen. 
 
Konserniohjauksesta 
Lautakunnan arvioon voidaan yhtyä ja konserniohjauksen selkeyttäminen huomioidaan 
syksyllä päivitettävän konserniohjeen myötä. Konserniyhtiöille annettavia vuoden 2023 



 
 
 
     

 

tavoitteita on käyty valmistelun aikana läpi yhtiöittäin. 
 
Konsernipalvelujen osaamisvajeesta 
Osaamisvajeen poistaminen on pitkän aikavälin toimenpide. Kuten lautakuntakin on 
arviointiraportissaan todennut, kaupungin henkilöstön keski-ikä on melko korkea ja 
osaamistarpeet ovat nykyaikana aiemmasta poikkeavia. Henkilöstön osaamistason 
nostamiseen ei kuitenkaan ole nopeita ratkaisuja. 
 
Henkilöstösuunnittelua on tehostettu ja yli vastuu-/yksikkörajojen tapahtuvaa 
rekrytointia lisätty. Uusia työntekijöitä haettaessa koulutustasovaatimuksia on myös 
nostettu. Koulutussuunnittelussa on painotettu muuttuvia osaamistarpeita esimerkiksi 
sähköisten työkalujen käytön osalta. 
 
Lisäksi Imatran Seudun Kehitysyhtiön lausunto pöytäkirjan oheismateriaalina. 

 
9 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran kaupungin 

on selvitettävä keilailuharrastuksen jatkon mahdollisuudet 

urheilutalon purkamisen vuoksi 
 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa aloitteen valmisteluaikaa 30.5.2023 saakka. 

 

10 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran 

purkutoiminta kiertotalouden piiriin 
 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle aloitteen johdosta seuraavaa: 
- Imatran kaupunkikonsernin kiinteistöjä purettaessa noudatetaan jatkossa 

oheismateriaalina esitettyjä kehittämisehdotuksia osana purkuprosessia. 
- Irtaimiston ja muun turvallisesti uudelleen käytettävän materiaalin 

hyödyntämistä tarjotaan aina ensisijaisesti Saimaan Virralle ja/tai yksityisille 
kansalaisille tai muille yhteisöille silloin kun se on turvallista eikä hankaloita 
kohteen purku-urakkaa. 

- Valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
11 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Positiivinen 

erityiskohtelu työhönotossa miesten ja naisten tasapuolisen tehtäviin 

sijoittumisen edistämiseksi ja yhtäläisten uramahdollisuuksien 

luomiseksi 
 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
- työpaikkojen markkinointia pyritään jatkossa kohdentamaan siten, että se 

tavoittaa laajemman joukon haettavaan tehtävään koulutettuja henkilöitä 
- valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 

12 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 
 

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, 

ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan. 

 



 
 
 
     

 

13 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 
 


