
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 7.6.2021 klo 15.00 –  21.15

Paikka Valtuustosali ja Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Lankinen ja Anne Nissinen.
Anne Nissinen poistui kokouksesta asiakohdassa 11, jonka jälkeen Mervi Hasu
toimi pöytäkirjan tarkastajana loppukokouksen ajan.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus päätti, että Imatran Vuokra-asunnot
Oy:n ilmoittaman purkukohteen osalta vuokralaisen niin ilmoittaessa
mahdollinen maanvuokrasopimus voidaan päättää.
1. Osallistu ja vaikuta toiminnan katsaus valtuustokaudelta ja työryhmän evästykset

uudelle työryhmälle
- Asiaa kokoukselle esittelivät työllisyys- ja kehittämiskoordinaattori Sirkku

Sarlomo ja viestintäasiantuntija Heikki Laine
2. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus

- Asiaa esitteli kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula
3. Imatran Lämpö Oy:n toiminnan esittely

- Asiaa kokoukselle esittelivät toimitusjohtaja Veli-Pekka Vainikka
ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Tanninen

4. Työhyvinvointikyselyn tulosten esittely
- Asiaa kokoukselle esitteli henkilöstöpalvelupäällikkö Jouni Urpalainen

5. Valtuustokauden vieraanvaraisuus, edustaminen ja matkustaminen – sisäisen
tarkastuksen raportti
- Asiaa kokoukselle esitteli tarkastuspäällikkö Arja Kekki

6. Erkki Saarimäen selvityspyyntö 24.5.2021
7. Eksoten neuvottelumenettelyissä 28.5.2021 esitetyt tulevien vuosien talousraamit

ja niitä koskeva valmisteluprosessin jatkotoimenpiteet
8. Kooste valtuustokauden 2017 – 2021 aikana alkaneista vakinaisista

palvelussuhteista
9. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 20.5.2021/kunnallisvalitus

- Hallinto-oikeus on hylännyt asianosaisen valituksen koskien kirjasto- ja
museopalveluiden tiimivastaavan virkasuhteen päättämistä.

10. Imatran Vuokra-asunnot Oy:n purkulupahakemus Sienimäenkatu 3

Imatran kaupungille asianomistajana on ilmoitettu kirjallisesti 1.6.2021 Kaakkois-



Suomen poliisista, että se on käynnistänyt esitutkinnan koskien valtuutetun
viisumihankintaa, josta kaupunginhallitus päätti aiemmin tehdä kyseisen valtuutetun
ko. toiminnasta tutkintapyynnön. Asiaa tutkitaan kahden henkilön osalta. Imatran
kaupunki on sen seurauksena selvittänyt kuntaliitolta ja oikeuskirjallisuudesta
asianmukaiset toimintatavat, jotka on koottu konsernilakimiehen koostamaan
2.6.2021 tiivistelmään kuntalain 85 § mukaisesta toiminnasta.

Asianosaiset eivät toistaiseksi ole harjoittaneet kuntalain 85 § 3. mom. mukaista
oikeutta vetäytyä luottamustoimesta, joten kaupunginhallitukselle tulee mahdollisesti
kuntalain 85 § mukainen velvollisuus valmistella asia valtuustolle.

Esitutkintaviranominen on ilmoittanut lisäksi, että Imatran kaupungin sisäisen
tarkastuksen raportti on osa esitutkinta-aineistoa ja siten salassa pidettävä tässä
vaiheessa tutkintaa. Asian ollessa esitutkinnassa antaa Imatran kaupunki asiassa
tutkintarauhan tutkintaviranomaiselle, joka tiedottaa asiasta toimintaperiaatteidensa
mukaan.

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää ryhtyä selvittämään
asianosaisten näkemystä asiasta ja toimii tarvittaessa kuntalain edellyttämällä tavalla.

4 Palveluverkkouudistuksen loppuraportti
Kaupunginhallitus päätti merkitä oheismateriaalissa olevan
palveluverkkoratkaisun toimeenpanoa koskevan loppuraportin tiedokseen ja
toimittaa sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä toimitettavaksi
uudelle kaupunginvaltuustolle uudistuvan kaupunkistrategian ja uuden
valtuustokauden toimenpidesuunnitelmien taustamateriaaliksi.

5 Kiinteistöjen kehittämisohjelman tilannekatsaus
palveluverkkouudistukseen liittyen 2020 – 2023
Kaupunginhallitus päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.

6 Uuden urheilutalon hankevalmistelulinjaukset
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee
pykälässä olevan ja oheismateriaalista ilmenevän selvityksen uuden
urheilutalon uudisrakentamisen suunnitteluhankkeen valmistelutilanteesta
tiedokseen ja samalla vahvistaa omalta osaltaan niistä ilmenevät
valmistelulinjaukset.

Tavoitteena on, että lopullinen päätös hiilineutraaliustavoitetta tukevasta,
puurakentamiseen perustuvasta urheilutaloinvestoinnista Ukonniemeen
jäähallin yhteyteen voidaan tehdä loppuvuoden 2021 aikana.

7 Imatran kaupungin johtoryhmätason työhyvinvointia koskevan
kyselyn tulokset ja kaupunginhallituksen toimenpiteet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi oheismateriaalista ilmenevän
johtoryhmätason henkilöstölle osoitetun kyselyn, sen tulokset sekä
kaupunginjohtajien raportin tilanteen aiheuttamasta toiminnallisista riskeistä
ja työsuojelullisesta toimintavelvoitteesta.



Kaupunginhallitus päättää teettää viimeaikaisista
luottamushenkilötoimielinten suorittamista virkanimityspäätöksistä ja niiden
oikeudellisista perusteista ja riippumattoman oikeudellisen selvityksen yhdessä
sovittavalta kolmannelta osapuolelta, kuten soveltuvalta julkisoikeuteen ja
julkisten virkojen nimitysasioihin perehtyneeltä yliopiston professorilta.
Tavoitteena on saada selvitys kaupunginhallituksen tietoon 9.8. kokoukseen.
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaupungin johtoryhmä valmistelee
esityksen 9.8. kokoukseen mennessä soveltuvista toimijoista toteuttamaan
uusia toimia työhyvinvoinnin parantamiseksi.

8 Kaupunginjohtajan johtajasopimus ja johtamisjärjestelmän muutos
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että

1. Valtuusto vahvistaa hyväksytyn terveydentilaa koskevan selvityksen nojalla
Ari Lindemanin Imatran kaupungin kaupunginjohtajan virkatehtävien
vastaanottamisen siten, että hän aloittaa palvelussuhteensa kaupunkiin
perehtymisjaksolla 1.9.2021 lukien ja jatkaa siitä kaupunginjohtajan
viransijaiseksi kaupunginjohtajan siirtyessä vuosilomille ennen eläkkeelle
jäämistään, alustavasti 29.9.2021 lukien, sekä siirtyy edelleen varsinaiseksi
kaupunginjohtajan virkaa hoitavaksi viranhaltijaksi nykyisen
kaupunginjohtajan siirtyessä eläkkeelle 1.3.2022 lukien kuitenkin siten, että
mikäli kaupunginjohtajan valintaa koskeva kaupunginvaltuuston päätös ei
ole saavuttanut lainvoimaa ennen em. ajankohtaa, aloittaa virkaa tekevänä
(vt.) kaupunginjohtajana 1.3.2022 lukien siihen saakka, kunnes
virkanimitystä koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman. Mikäli
virkanimitystä koskeva päätös ei saavuta lainvoimaa, raukeaa virkasuhteen
perusta ja tässä päätöksessä määritelty virkasuhde päättyy.

2. Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimusluonnoksen mukaisen
kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja valtuuttaa kaupunginhallituksen
puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin lukuun sekä
tekemään mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset ja vähämerkitykselliset
muutokset tai tarkennukset sopimukseen ennen sen allekirjoitusta.
Sopimusehtojen mukaisesti sopimus raukeaa kaikilta osin, mikäli
sopimuksen hyväksymistä tai virkanimitystä koskevat päätökset eivät
saavuta lainvoimaa.

3. Valtuusto päättää, että kaupunki tulee siirtymään loppuvuoden 2021 aikana
yhden kaupunginjohtajan johtamisjärjestelmään, jossa nykyisestä
johtamisrakenteesta ja siihen liittyvästä apulaiskaupunginjohtajan virasta
luovutaan, sekä kaupunginjohtajan alaisuuteen perustetaan erikseen kaksi
muuta kaupungin ylimpään viranhaltijajohtoon kuuluvaa virkaa. Uuteen
johtamisjärjestelmään siirtymisen edellyttämä hallintosääntö- ja uusien
virkojen perustamis- ja täyttövalmistelu aloitetaan heti valtuustokauden
vaihduttua ja tavoitteena on, että siirtyminen uuteen johtamisjärjestelmään
toteutuu 1.11.2021 lukien. Samalla kaupunginvaltuusto valtuuttaa
kaupunginhallituksen puheenjohtajat toimeenpanemaan
johtamisjärjestelmän edellä määritellyssä aikataulussa toteutettavaa



muutosta ja apulaiskaupunginjohtajan viran poistumista koskevasta
päätöksestä seuraavat apulaiskaupunginjohtajan johtajasopimusehtojen
mukaiset toimenpiteet ja neuvottelut asianosaisen kanssa siten kuin ao.
johtajasopimuksessa on tarkemmin määritelty.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

9 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyyntö
kaupunginvaltuuston 26.4.2021 § 42 päätöksestä tehdyn valituksen
johdosta
Kaupunginhallitus päätti toimittaa hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat ja
ilmoittaa lausuntonaan, että jättää asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
Kaupunginhallitus saattaa asian tiedoksi valtuustolle ja valtuuttaa Imatran
kaupungin henkilöstön toimittamaan lausunto- ja asiakirjapyynnössä pyydetyt
asiakirjat ja muut selvitykset sekä laatimaan asiakirjaluettelon toimitetuista
asiakirjoista.

10 Oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen 3.5.2021 § 135
Kaupunginjohtajan päätösesitys oli, että kaupunginhallitus hyväksyy
oikaisuvaatimukset niissä esitetyin perustein ja kumoaa aikaisemman
päätöksensä 3.5.2021 § 135 ja vahvistaa alkuperäisen viranhaltijapäätöksen
mukaisen virkavalinnan.

Keskustelun aikana Ilkka Nokelainen teki kaupunginjohtajan päätösesitykseen
muutosesityksen siten, että 3.5.2021 §135 tehty päätös jää voimaan. Timo
Härkönen kannatti Nokelaisen esitystä.

Puheenjohtajan äänestysesitys oli seuraava:
Kaupunginjohtajan esitys on JAA, Nokelaisen esitys on EI

Äänestyksessä annettiin JAA ääniä viisi (5): Anna Helminen, Mikko Airas, Airi
Aalto, Veikko Lankinen ja Lilla Saaristo
EI ääniä kuusi (6): Ilkka Nokelainen, Mervi Hasu, Timo Härkönen, Anne
Nissinen, Jani Telkkä ja Tarja Äikää

Eriävän mielipiteen päätökseen jättivät Anna Helminen, Mikko Airas, Airi
Aalto, Veikko Lankinen ja Lilla Saaristo

Päätökseksi tuli Ilkka Nokelaisen muutosesitys.

11 Oy Pohjolan Liikenne Ab:n hankintaoikaisuvaatimus
kaupunginvaltuuston 25.1.2021 § 7 päätöksestä koskien
paikallisliikenteen hankintaa
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Oy Pohjolan
Liikenne Ab:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston
25.1.2021 §7 tekemästä hankintapäätöksestä hylätään.
Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden



perusteella kaupunginvaltuuston päätöstä tulisi muuttaa.

12 E. Rantanen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston
25.1.2021 § 7 päätöksestä koskien paikallisliikenteen hankintaa
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Tilausliikenne E.
Rantanen Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston
25.1.2021 §7 tekemästä hankintapäätöksestä hylätään.
Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden
perusteella kaupunginvaltuuston päätöstä tulisi muuttaa.

13 Tarkastuslautakunnan jäsenmäärän muutos uudelle
valtuustokaudelle
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tarkastuslautakunnan
jäsenten määräksi päätetään viisi jäsentä ja jäsenten tulee olla valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Kuntalain edellyttämänä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tältä osin hallintosääntöä (7 §) muutetaan päätösesityksen mukaisesti.

14 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Vuokra-asunnot
Oy:lle
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran Vuokra-
asunnot Oy:lle myönnetään enintään 924.000 euron omavelkainen takaus
Pilvikuja 4:n huoneistojen kylpyhuoneiden, keittiöiden sekä lattioiden
korjaamiseen tarvittavaa rahoituslaitoslainaa varten.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 %:n suuruinen takausprovisio.
Takausmaksu määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman
mukaan.

Imatran Vuokra-asunnot Oy:n tulee toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi
vähintään 275.000 euron kiinteistökiinnitysten jälkipantti.

Yhtiön tulee toimittaa voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti
yksityiskohtaiset lainaehdot kaupunginjohtajan käsiteltäväksi ja
hyväksyttäväksi.

15 Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, että:

Imatran kaupunki
· lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata−Porvoo−Kouvola

raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
· merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa

yhtiötä yhteensä enintään 2,3 miljoonalla eurolla ja



· hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun liitteinä olevien
luonnosten mukaisen osakassopimusluonnoksen,
perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen.

Kaupungin rahoitusosuus jakautuu osakassopimuksessa esitetyin tavoin tämän
hetken arvion mukaan 9 vuodelle (v. 2022 – 2031) sen mukaisesti kuin
hankesuunnittelu tosiasiassa etenee. Liitteenä olevassa osakassopimuksessa on
määritelty ns. rahoituskutsumenettely, jolla rahoitus hankkeen edetessä
kultakin yhtiön osakkaalta annettujen sitoumusten puitteissa toteutetaan.

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan
tai näiden määräämän allekirjoittamaan asiakirjat kaupungin lukuun sekä
tekemään asiakirjoihin ennen niiden allekirjoittamista tarvittaessa
teknisluonteisia muutoksia.

16 Eräpöhinää-hankkeen omarahoitus sitoumus
Kaupunginhallitus päätti sitoutua pykälässä esitetyn hankkeen
omarahoitusosuuteen edellytyksin, että museon sijoittumishankkeen
edellytykset toteutuvat ja hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.
Omarahoitusosuus katetaan kaupunginhallituksen kohdentamattomista
projektivarauksista (kp109).

17 Edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueen
väliaikaiseen valmistelutoimielimeen (VATE)
Kaupunginhallitus päätti nimetä Imatran kaupungin edustajaksi Etelä-Karjalan
hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen (VATE) varsinaiseksi
jäseneksi kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomon ja
varajäseneksi hyvinvointipalvelujen päällikkö Arja Kujalan. Lisäksi
kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan vahvistaa Eksoten Etelä-Karjalan
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavaksi
viranomaiseksi ja koollekutsujaksi. Tämän päätöksen toimeenpano perustuu
oletukselle, että Suomen eduskunta tekee päätöksen toimeenpanna
hyvinvointialueuudistus valmistelussa ilmoitetussa aikataulussa ja on siten
voimassa sillä edellytyksin, että hyvinvointialueuudistusta koskeva
päätöksenteko toteutuu esitetyin tavoin.

18 Imatrankosken kentän peruskorjaussuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginhallitus merkitsi hyvinvointilautakunnan päätöksen tiedoksi.

19 Kaupunginvaltuuston 24.5.2021 täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 24.5.2021
pannaan täytäntöön esityksen mukaisesti.

20 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Laaja selvitys eri
yhdistysten ja toimijoiden harrastetilatarpeista ja harrastamisen
edellytysten varmistamisesta



Kaupunginhallitus päätti osoittaa aloitteen valmistelun tila- ja
turvallisuuspäällikön sekä hyvinvointipalveluiden päällikön yhteiselle
valmisteluvastuulle siten, että harrastetilavaihtoehtoja koskeva selvitys on
käytettävissä viimeistään syyskuussa kaupunginhallituksen aloittaessa vuoden
2022 talousarviokäsittelyn ja aloitteessa tarkoitettujen harrastetilojen
järjestämisen mahdollisesti edellyttämiin talousvarauksiin voidaan ottaa kantaa
kaupungin talousarviokäsittelyn TA2022 yhteydessä.

21 Kokoomuksen valtuutettu Sanna Priorin valtuustoaloite:
Työsuhdepyöräsopimus kaupungin työntekijöille
Kaupunginhallitus päätti osoittaa aloitteen valmistelun
henkilöstöpalvelupäällikölle siten, että aloitteeseen voidaan ottaa kantaa
tulevan vuoden talousarviokäsittelyn (TA2022) käsittelyn yhteydessä.

22 Imatran Siniset valtuustoryhmän Airi Aallon, Hannu Tuovilan, Liisa
Lajusen ja Arto Pulkkisen valtuustoaloite: Koronaexit - Hyvinvointi
takaisin
Kaupunginhallitus päätti osoittaa aloitteen valmistelun hyvinvointipalveluiden
päällikölle siten, että aloitteeseen voidaan ottaa kantaa talousarviokäsittelyn
(TA2022) yhteydessä.

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

24 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

25 Verkkopalvelujen laadunvarmistuksen työkalun hankinta
Kaupunginhallitus päätti, että verkkopalvelujen laadunvarmistuksen
sopimuskumppaniksi kaudelle 01.04.2021 – 31.03.2024 (36 kk) valitaan.
Siteimprove Oy:n. Hankinnan arvoitu kokonaisarvo on enintään 160 000
euroa. Hankintayksikkö voi ottaa käyttöön haluamassaan laajuudessa
tarjouspyynnössä ja tarjouksessa eritellyt osat palvelusta. Lisäksi sopimusta
voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevalla
optiokaudella, jonka irtisanomisesta sovitaan hankintasopimuksen yhteydessä.

Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen hankintasopimuksen
allekirjoituksin. Sopimus voidaan allekirjoittaa hankintapäätöksen
lainvoimaistumisen jälkeen ja allekirjoituksen kaupungin lukuun voi tehdä
asiasta vastaava tietohallinnon viranhaltija.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

26 Oppilaskuljetuspalvelujen hankinta vuonna 2021
Kaupunginhallitus päätti valita oppilaskuljetuspalveluiden toimittajaksi
Taxijehut Oy sopimuskaudelle 1.8.2021 - 31.7.2022. Sopimusta voidaan jatkaa



12 kuukauden optiojaksoilla, enintään kolme optiojaksoa (yht. 36 kk). Tilaaja
päättää optioiden käytöstä viimeistään 3 kk ennen sopimuskauden päättymistä.
Optioita voidaan ottaa käyttöön kerrallaan yksi tai useampia.
Opetuspalveluiden päällikkö valtuutetaan tekemään päätökset mahdollisista
optiokausien käyttämisestä.

Sopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus
voidaan allekirjoittaa hankintapäätöksen lainvoimaistumisen jälkeen.

27 – 31 Asiat tulevat julkisiksi kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen

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


