
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 17.5.2021 klo 15.00 – 20.20 (kokous keskeytettiin klo 17.37-19.30 ja
20.06-20.11)

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Airi Aalto ja Jani Telkkä.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien
edustajien tiedoksiannot
- Kaupunginhallituksen jäsen Lilla Saaristo kertoi

kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista asioista
- Kaupunginhallituksen jäsen Timo Härkönen kertoi

turvallisuustyöryhmän ajankohtaisista asioista
- Kaupunginhallituksen jäsen Mikko Airas kertoi Osallistu ja vaikuta –

työryhmän ajankohtaisista asioista
2. Meidän IT ja Talous Oy:n (Meita Oy) omistajastrategia, hyväksytty Meita

Oy:n yhtiökokouksessa 11.5.2021
3. Etelä-Karjalan jalkapalloseurojen yhteinen vetoomus

4. Muut asiat
- Pääministeri vierailee Imatralla 29.5.2021
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm nosti esiin nuorison
lisääntyvät tukitarpeet ja peräänkuulutti nuorisotoimen jalkautumisen
lisäämistä etenkin nyt korona-aikana. Kaupunginhallitus jatkaa
keskustelua lähiaikoina kh:n kokouksessa.

4 Ilmastotoimenpiteiden vuosikello eli hillintätoimien suunnitelman
väliraportti toukokuu 2021
Kaupunginhallitus päätti merkitä ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2021
väliraportin tiedoksi ja päätti samalla saattaa raportin kaupunginvaltuustolle
tiedoksi.



5 Hävikkiruoan minimoiminen
Kaupunginhallitus päätti ottaa Biovaaka-järjestelmän pilottikokeiluun
pykälässä esitetyn mukaisesti. Pilottijaksosta saatavien kokemusten perusteella
tarkastellaan mahdollisesti laajempaa käyttöä myös muissa Imatran kaupungin
yksiköissä. Tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen toimittaa selvityksen
pilottikokeilun tuloksista kaupunginhallitukselle sekä esityksen käyttöönoton
laajentamisen mahdollisista talousarviovarauksista TA 2022 käsittelyn
yhteydessä.

Pilottikokeilun kustannukset vuodelle 2021 katetaan
kaupunginhallituksen kohdentamattomista projektirahoista (kp 109).

6 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuutetun Kaisa Kontiaisen
valtuustoaloite PK-yrityksille maksettavasta tuesta
oppisopimuskoulutuksen kuluihin
Kaupunginhallitus päätti, että yritysten oppisopimuslisä valmistellaan
työllisyyden edistämisen toimenpiteenä päätettäväksi vuoden 2022
talousarviokäsittelyssä. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se
merkitsee pykälässä olevan päätöksen tiedoksi ja merkitsee samalla asiaa
koskevan aloitteen loppuun käsitellyksi.

7 Osallistu ja vaikuta palkinnon saaja v. 2021
Päätös on julkinen palkinnon saajan julkistamisen jälkeen. Palkinto
luovutetaan koronarajoitusten salliessa Imatra-päivänä.

8 Talouden kuukausiraportti 4/2021
Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin tiedoksi.

9 Kaupunginvaltuuston päätösten 26.4.2021 täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 26.4.2021
pannan täytäntöön esityksen mukaisesti.

Kaupunginjohtajan viran täyttämisen toimeenpanon osalta äänestettiin
seuraavasti:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen esitti, että
kaupunginjohtajan viran täyttämisestä hallinto-oikeuteen jätetyn
valituksen/valitusten johdosta kaupunginjohtajan valintaa ei tule panna
täytäntöön. Mikko Airas, Lilla Saaristo, Veikko Lankinen, Airi Aalto kannattivat
Anna Helmisen esitystä.

Ilkka Nokelainen esitti, että kaupunginvaltuuston päätös laitetaan täytäntöön.
Nokelaisen esitystä kannattivat Anne Nissinen ja Mervi Hasu.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Nokelaisen esitys on JAA ja
Helmisen esitys EI. Ääniä annettiin seuraavasti



- Laitetaan täytäntöön (Nokelaisen esitys) JAA: Ilkka Nokelainen, Mervi
Hasu, Timo Härkönen, Anne Nissinen, Jani Telkkä ja Tarja Äikää

- Ei laiteta täytäntöön (Helmisen esitys) EI: Anna Helminen, Mikko Airas,
Airi Aalto, Veikko Lankinen ja Lilla Saaristo

Ilkka Nokelaisen esitys voitti äänin 6-5

Eriävän mielipiteen toimeenpanosta koskien kaupunginjohtajan viran
täyttämistä, jättivät Anna Helminen, Mikko Airas, Airi Aalto, Veikko Lankinen
ja Lilla Saaristo.

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

11 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisälista
asia

Luottamushenkilön viisumin hankinta
Kaupunginhallitus päätti merkitä sisäisen tarkastuksen tekemän raportin
tiedoksi ja käynnistää jatkovalmistelut esitettyjen suositusten perusteella.
Lisäksi kaupunginhallitus tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Keskustelun kuluessa Anna Helminen teki seuraavan päätösesityksen:
Kaupunginhallitus merkitsee sisäisen tarkastuksen tekemän raportin tiedoksi ja
käynnistää jatkovalmistelut esitettyjen suositusten perusteella. Lisäksi
kaupunginhallitus tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille.
Lilla Saaristo, Mikko Airas, Veikko Lankinen ja Airi Aalto kannattivat Helmisen
esitystä.

Ilkka Nokelainen teki seuraavan vastaehdotuksen:
Kaupunginhallitus merkitsee sisäisen tarkastuksen tekemän raportin tiedoksi ja
käynnistää jatkovalmistelut esitettyjen suositusten perusteella.
Kaupunginhallituksen tietoon on saatettu, että asiasta on tehty tutkintapyyntö
poliisille, kaupunginhallitus toteaa, että annetaan viranomaiselle
tutkintarauha tässä asiassa.
Mervi Hasu, Anne Nissinen ja Jani Telkkä kannattivat Nokelaisen esitystä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Anna Helmisen esitys on JAA
ja Ilkka Nokelaisen esitys on EI. Ääniä annettiin seuraavasti:
JAA viisi (5) ääntä: Anna Helminen, Mikko Airas, Airi Aalto, Veikko Lankinen
ja Lilla Saaristo
EI viisi (5) ääntä: Ilkka Nokelainen, Mervi Hasu, Anne Nissinen, Jani Telkkä ja
Tarja Äikää
TYHJÄ yksi (1) ääni: Timo Härkönen

Äänestyksen mentyä tasan 5-5, puheenjohtajan ääni ratkaisi, jolloin
päätökseksi tuli Anna Helmisen esitys.



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


