
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 23.8.2021 klo 15.00 – 17.28

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Titta Myllärinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.

1. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen kertoi
kaupunginhallituksen roolista ja kokouskäytänteistä

2. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus
- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula

3. Maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia

- Maakuntaohjelma viimeistellään syyskuun puoleen väliin mennessä ja
maakuntahallituksen käsittely on syyskuussa. Virallinen lausuntoaika
kunnille tulee olemaan lokakuu.

- Asiaa kokoukselle esitteli kehittämis- ja työllistämiskoordinaattori Sirkku
Sarlomo

4. Lausunto HE laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön
perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

- Asiaa kokoukselle esitteli kehittämis- ja työllistämiskoordinaattori Sirkku
Sarlomo

5. Lausunto Eksoten TA2022 –linjauksiin sekä tilannekatsaus Eksoten talouteen
2021

- Asiaa kokoukselle esittelivät konsernitalouspäällikkö Marko Pollari ja
kaupunginjohtaja Kai Roslakka

6. Imatran kaupunginjohtajan valinnasta valituksen tehneiden tahojen vastineet
annetuista lausunnoista Itä-Suomen hallinto-oikeudelle



4 Kaupunginhallituksen kokoonpano v. 2021 - 2025
Kaupunginhallitus merkitsi kaupunginhallituksen kokoonpanon v. 2021 – 2025
tiedoksi.

5 Kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja
nähtävilläolo

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen pöytäkirjan tarkastaa
kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa.

Ellei jonkin asian osalta erikseen muuta päätetä, pöytäkirja pyritään
tarkastamaan mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kokousta seuraavana
maanantaina. Pöytäkirjan sähköiseen tarkastamiseen siirrytään heti kun se on
teknisesti mahdollista.

Kaupunginhallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kuntalain 140 §:ssä säädetyn nähtävillä pidon lisäksi Imatran kaupungin
asiakaspalvelupisteessä kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon tiistaina
klo 9.00 – 11.30. Jos nähtävilläolopäivä on pyhäpäivä tai muu siihen verrattava
päivä, nähtävilläolo tapahtuu seuraavana työpäivänä

6 Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjän ja kokousasioiden
valmistelijoiden nimeämiset
Kaupunginhallitus nimesi valtuustokauden alun pöytäkirjanpitäjäksi
hallintopäällikön ja hänen estyneenä ollessa pöytäkirjanpitäjänä toimii
kaupunginjohtaja tai konsernilakimies (vs.).

Kaupunginhallitus nimeää kaupunginhallituksen kokousasioiden
valmistelijoiksi hallintopäällikön, controllerin (talouspäällikkö) ja
kaupunginjohtajan.

Edellä olevia nimityksiä päivitetään uuden hallintosäännön ja siinä
määriteltävän kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisten ylimpien
viranhaltijoiden nimeämisen jälkeen viimeistään alkuvuoden 2022
aikana.

Kaupunginhallitus valtuutti samalla kaupunginjohtajan yhteistyössä
kaupunginhallituksen puheenjohtajien kanssa määrittelemään ne
päällikkötason viranhaltijat, joiden tehtävät ja vastuut kasvavat
olennaisesti henkilöjärjestelyissä ajanjaksona, jolloin
apulaiskaupunginjohtaja jää ensin vuosilomalle 24.8.2021 ja kokonaan
pois organisaation palveluksesta 1.11.2021 lukien, eikä uusia nimityksiä
ylimpään viranhaltijajohtoon ole tehty. Samalla heille tulee määritellä
kyseiselle ajanjaksolle palkanlisät suhteutettuna tehtävien ja vastuiden
vaativuuden kasvuun.

7 Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa v. 2021 - 2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajansa ja varaedustajansa lautakuntiin v.
2021 – 2025 seuraavasti:

Kaupunkikehityslautakunta



varsinainen jäsen Titta Myllärinen, SDP
varajäsen Sari Miettinen, PS

Hyvinvointilautakunta
varsinainen jäsen Sanna Prior, KOK
varajäsen Helena Roiha, KESK (R8)

8 Poliittisten edustajien nimeämiset konserni- ja osakkuusyhtiöihin
ja yhdistyksiin valtuustokaudeksi 2021 - 2025
Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajat liitteen mukaisesti valtuustokaudeksi 2021
– 2025.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan täydentämään edustukset
viranhaltijaedustajien osalta ja tuomaan nämä nimeämiset kaupunginhallitukselle
tiedoksi.

9 Imatran kaupungin julkisten hankintojen tilannekatsaus ja
hankintakalenterin vahvistaminen 2021
Kaupunginhallitus merkitsi ja saattaa edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
julkisten hankintojen tilannekatsauksen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan oheisen
kilpailutuskalenterin mukaisen kilpailutussuunnitelman (kilpailutuskalenteri) ja
esittää edelleen kaupunginvaltuustolle kilpailutussuunnitelman (kilpailutuskalenteri)
hyväksymistä omalta osaltaan.

10 Skarta Group Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Imatran
jätevesilaitoksen saneerauksen koneistourakasta
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Skarta Group
Oy:n hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 74 tekemästä
hankintapäätöksestä hylätään. Hankintaoikaisu-vaatimuksessa ei ole esitetty
sellaisia perusteita, joiden perusteella kaupunginvaltuuston päätöstä tulisi
muuttaa.

11 Polar 2000 Oy:n hankintaoikaisuvaatimus Imatran
jätevesilaitoksen saneerauksen sähköurakasta
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Polar 2000 Oy:n
hankintaoikaisuvaatimus kaupunginvaltuuston 14.6.2021 § 73 tekemästä
hankintapäätöksestä hylätään.

Hankintamenettelyssä on oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä todettu virhe.
Hankinnan kohde on tarjouspyynnössä esitetty osittain tulkinnanvaraisella tavalla
etenkin koskien suunnittelun laajuutta urakassa. Virhe voidaan ainoastaan korjata
keskeyttämällä hankintamenettely ja kilpailuttamalla hankinta uudelleen korjatulla
tarjouspyynnön sisällöllä. Hankintayksikkö tulee keskeyttämään hankinnan erillisellä
päätöksellä hankintalain 125 §:n nojalla ja käynnistää uuden tarjouskilpailun
valmistelun.



12 Keskeyttämispäätös Imatran jätevesilaitoksen saneeraus,
sähköurakka
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran jätevesilaitoksen
saneerauksen sähköurakan kilpailutus keskeytetään, koska
hankintamenettelyssä on oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä todettu
virhe. Hankinnan kohde on tarjouspyynnössä esitetty osittain
tulkinnanvaraisella tavalla etenkin koskien suunnittelun laajuutta urakassa.
Hanke kilpailutetaan uudelleen korjatulla tarjouspyynnön sisällöllä.

13 Omavelkaisen takauksen myöntäminen As Oy Imatran
Omenatarhalle
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Asunto Oy Imatran
Omenatarhalle myönnetään enintään 883.200 euron omavelkainen takaus yhtiön ja
hankkeen jatkorahoittamiseksi.

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

Asunto Oy Imatran Omenatarhan tulee toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi
vähintään 287.500 euron kiinteistökiinnitysten jälkipantti.

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

14 Talouden kuukausiraportti 07/2021 ja Bio Vuoksi säätiön avustus
Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin tiedoksi.

Kaupunginhallitus myönsi Bio Vuoksi -säätiölle takautuvasti vuodelle 2020 toiminta-
avustusta 10.000 euroa. Toiminta-avustus katetaan vuoden 2021
kohdentamattomasta määrärahasta.

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

16 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisälista 1 Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen Imatran kaupungin
yhteistyötoimikuntaan
Kaupunginhallitus nimeää Imatran kaupungin yhteistyötoimikuntaan
varsinaisiksi edustajiksi Ilkka Nokelaisen, SDP ja Mikko Airaksen, KOK sekä
heidän henkilökohtaisiksi varaedustajiksi Titta Myllärisen, SDP ja Markku
Pentikäisen, KOK



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 puh.

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


