
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 10.5.2021 klo 15.00 – 17.34

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Mervi Hasu.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.
1. Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy toiminnan esittely

- Toimitusjohtaja Markku Puuska esitteli asiaa kokoukselle

2. Pyynnöt perusteluista kaupunginhallituksen päätöksestä 3.5.2021 § 135
- Todettiin kaupunginhallituksen oheismateriaalissa oleva juridinen

selvitys perustelujen antovelvollisuudesta: Voimassa olevan
lainsäädännön mukaan hallintopäätöksen perustelut voidaan jättää
esittämättä, kun kyseessä on kunnan monijäsenisen toimielimen
suorittama vaali. Jos päätös riitautetaan, toimielimen vaalipäätökset on
kuitenkin perusteltava oikaisuvaatimusratkaisussa tai
valitusviranomaiselle annettavassa lausunnossa. Vaikka toimielin voi
lain mukaan lähtökohtaisesti jättää virkavaalin perustelut ilmoittamatta,
päätöksessä on tarpeellista kuvata lyhyesti se, millä perusteilla virkaan
valittava on ansioitunein. Hyvään hallintoon kuuluu, että hakijalle
pyritään pyynnöstä ilmoittamaan valinnan perusteet riippumatta siitä,
aikooko hän riitauttaa päätöksen vai ei (KHO 29.7.2008 T1772).

Kaupunginhallitukselle on osoitettu yksi suora perustelupyyntö, minkä
lisäksi asianosainen on tiedustellut, keneltä voi päätöksen perustelut
pyytää. Myös asianosaisen tiedustelu on ohjattu hallintolakiin kuuluvan
palveluperiaatteen perusteella kaupunginhallitukselle päätöstä
koskevana perustelupyyntönä.

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Airas esitti ja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helminen kannatti, että hyvän
hallinnon ja avoimuuden periaatteen mukaisesti päätöksen



rehtorivalinnasta tehneet 6 kaupunginhallituksen jäsentä perustelevat
päätöksensä ja toimittavat sen kaupungin kirjaamoon edelleen
toimitettavaksi. Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Nokelainen
jäsen Härkösen ja Hasun kanssa totesivat, että tulevat tarkentamaan
perusteitaan tarvittaessa.

3. Eksote neuvottelumenettelyn pohjamateriaali/talousraami- esityslinjaukset
2022 – 2023
- Asiaa kokoukselle esittelivät kaupunginjohtaja Kai Roslakka ja

apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino

4. Eksote neuvottelumenettelyssä 28.5.2021 Imatran kaupungin edustajina
toimivat kaupunginhallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtajat,
taloushallinnon päälliköt sekä Eksote-tiimistä hyvinvointipalvelujen
päällikkö ja kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori sekä
työllisyysasiantuntija.

5. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän (Sampo) kiinteistöinvestointien
omistajaohjausvalmistelun tilanne
- kaupunginjohtaja Kai Roslakka esitteli asiaa kokoukselle

6. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien
edustajien tiedoksiannot
- ei tiedoksiantoja

7. Muut asiat
- Imatran Seudun Sähkö on lahjoittanut Vuoksitakuu –sähköstä

kertyneitä varoja kaupungille 1700 € osoitettavaksi Vuoksen vesistöjen
hyväksi

- Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino kertoi kaupungin henkilöstölle
tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksista, jotka ovat parantuneet kevään
2019 vastaavaan kyselyyn verrattuna.

- Luonto- ja erämuseon tarjousasiakirja on toimitettu tänään
tarjouspyynnön jättäjille.

4 Business Mill -hautomon jatkorahoitus 2022 -2023
Kaupunginhallitus päätti suhtautua myönteisesti esitykseen Business Millin
kuntarahoituksesta ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran
kaupunki sitoutuu edellä kuvatuin tavoin 24 044 euron vuosittaiseen
maksuosuuteen vuosina 2022 - 2023.

5 Esitys kuulumisesta Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n
toimialueeseen EU:n ohjelmakaudella v. 2023 - 2027
Imatran kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupunki kuuluu Etelä-
Karjalan Kärki-LEADER ry:n toimialueeseen uudella ohjelmakaudella
2023 – 2027. Lisäksi kaupunginhallitus saattaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER
ry:n hallitukselle uuden ohjelmakauden 2023 - 2037 valmisteluun tiedoksi



seuraavat Imatran kaupunginlinjausta tarvitsevat asiat:
- Koko kaupungin alueen ulottaminen leader-alueeksi, jos tämä mahdollisuus

avautuu. (Alle 30.000 asukkaan raja, Maa- ja metsätalousministeriön
ohjeistus odotettavissa syksyllä 2021).

- Jos koko kaupungin alueesta ei muodostu leader-aluetta, niin esitys leader-
alueen laajentamisesta Saimaan-Vuoksen suulle sekä Meltolan ja Itä-
Siitolan Vuoksen ranta-alueiden lähelle.

- Selvitys Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n ja Leader Länsi-Saimaa ry:n
yhteistyön tiivistämisestä ja mahdollisuudet maakunnan kattavan toiminta-
alueen muodostamiseksi.

6 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1093; kaupunginosa 15,
Meltola
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 1093, joka koskee kaupunginosan 15
Meltola kortteleita 1, 2, 4–38, 82–87 & 121–123 sekä katu- ja virkistysaluetta.

7 Asemakaavan muutos 1094; kaupunginosat 14, Onnela ja 12,
Imatrankoski
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 1094, joka koskee kaupunginosan 14
Onnela kortteleita 1–16, 19, 22, 23, 25–27, 30 ja 41 sekä katu- ja virkistysaluetta
sekä kaupunginosan 12 Imatrankoski katu-, liikenne-, suojaviher- ja
virkistysaluetta.

8 Jäsenen nimeäminen Meidän IT ja talous Oy:n hallitukseen
Kaupunginhallitus päätti esittää osakassopimuksen mukaisen Etelä-Karjalan
kuntien nimitysoikeuden nojalla Meidän IT ja talous Oy:n hallitukseen
jäseneksi konsernitalouspäällikkö Marko Pollarin ja hänelle varajäseneksi
Rautjärven kunnanjohtaja Harri Anttilan.

9 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 593 0552
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Kaupunginjohtaja Kai Roslakka puh. 020 617 2226
Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino puh. 020 617 2206


