
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 27.9.2021 klo 15.20 – 18.05

Paikka Kokoushuone Vallinkoski / Teams

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja Estola ja Sari Miettinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.

1. Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n toiminnan raportointi
- Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Antti Oravuo

2. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus
- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula

3. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
     -  Titta Myllärinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista   asioista
     -  Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista asioista
     -  Sanna Prior kertoi koulutuskuntayhtymän ja vanhusneuvoston ajankohtaisista
         asioista
     - Anne Nissinen kertoi vammaisneuvoston toiminnan käynnistymisestä

4. Oikeusministeriön päätös kunnille vuoden 2021 kuntavaaleista aiheutuneista
vaalimenoista suoritettavasta korvauksesta

5. Urheilutalohankkeen valmistelun tilannekatsaus
-  Asiaa kokoukselle esittelee toimitusjohtaja Lassi Nurmi

6. Imatran kaupungille esitetty tarjous osallistua Imatralla kuvattavaan elokuvaan

4 Strategia- ja hallintojohtajan viran auki julistaminen
Kaupunginhallitus julistaa strategia- ja hallintojohtajan viran haettavaksi ajalle 1. –
15.10.2021, siten että hakuaika päättyy klo 13.00. Virka pyritään täyttämään
mahdollisimman pikaisesti.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittavan henkilön kanssa



tehdään erillinen johtajasopimus, palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n
mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja
tehtävän vaatimaa osaamista. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kaupunginhallitus tekee tarvittavat muutokset oheismateriaalina olevaan
hakukuulutukseen sekä nimeää haastatteluryhmään kaupunginvaltuuston ja -
hallituksen puheenjohtajiston sekä vs. kaupunginjohtajan. Haastatteluryhmän
sihteerinä toimii henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi Karttunen.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa haastatteluryhmän nimeämään haastatteluun
kutsuttavat ja hyväksyy option käytön henkilöarviointeihin. Rekrytoinnin
kustannukset katetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vielä
tarkentamaan hakuilmoituksen valintakriteereitä ennen ilmoituksen
julkaisua.

5 Palvelujohtajan viran auki julistaminen
Kaupunginhallitus julistaa palvelujohtajan viran haettavaksi ajalle 1.-15.10.2021,
siten että hakuaika päättyy klo 13.00. Virka pyritään täyttämään mahdollisimman
pian.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valittavan henkilön kanssa
tehdään erillinen johtajasopimus, palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n
mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja
tehtävän vaatimaa osaamista. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kaupunginhallitus tekee tarvittavat muutokset oheismateriaalina olevaan
hakukuulutukseen sekä nimeää haastatteluryhmään kaupunginvaltuuston ja -
hallituksen puheenjohtajiston sekä vs. kaupunginjohtajan. Haastatteluryhmän
sihteerinä toimii henkilöstön kehittämispäällikkö Terhi Karttunen.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa haastatteluryhmän nimeämään haastatteluun
kutsuttavat ja hyväksyy option käytön henkilöarviointeihin. Rekrytoinnin
kustannukset katetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta.

Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vielä
tarkentamaan hakuilmoituksen valintakriteereitä ennen ilmoituksen
julkaisua.

6 Vanhus- ja vammaisneuvostot v. 2021 - 2025
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vanhus- ja vammaisneuvostojen jäsenet ja
varajäsenet vuosille 2021 – 2025 liitteiden mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus
päättää myöntää Ikäystävällinen Etelä-Karjalan –hankkeen projektipäällikkö Sari



Hokkaselle läsnäolo- ja puheoikeuden vanhusneuvoston kokouksissa hankkeen
keston ajan sekä hyväksyä Ikäystävällinen Etelä-Karjala –hankkeen aloitteen
maahanmuuttajataustaisen ikäihmisen nimeämisestä kokemusasiantuntijaksi
vanhusneuvostoon läsnäolo- ja puheoikeudella.

7 Edustajien nimeäminen maakunnalliseen HYTE-työryhmään
vuosiksi 2021 – 2025
Kaupunginhallitus päätti, että valtuustokaudelle 2021 - 2025 Imatran kaupungin
edustajiksi nimetään maakunnalliseen hyvinvointityö-ryhmään varsinaisiksi
jäseniksi hyvinvointipäällikkö Arja Kujala ja työllisyysasiantuntija Marika Vento. Arja
Kujalan henkilökohtaiseksi varahenkilöksi nimetään varhaiskasvatuspäällikkö Minna
Leinonen ja Marikan Vennon henkilökohtaiseksi varahenkilöksi nimetään
erityisliikunnanohjaaja Kirsi Mäyrä.

8 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyynnöt
kaupunginhallituksen 7.6.2021 § 135 päätökseen
Kaupunginhallitus päätti toimittaa hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat ja
valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelaisen ja
kaupunginhallituksen toisen varapuheenjohtajan Timo Härkösen antamaan
lausunnon hallinto-oikeudelle määräaikaan mennessä.

9 Asemakaavan muutos 1095, 76 Rautio
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy
asemakaavan muutoksen 1095, joka koskee kaupunginosan 76 Rautio korttelin 24
tonttia 30.

10 Kiinteistörekisterin pitäjä ja kiinteistötoimitusten tekijä Imatran
asemakaavoitetulla alueella
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran kaupunki
luopuu kiinteistörekisterin pidosta Imatran asemakaavoitetulla alueella ja
kiinteistörekisterin pito siirtyy hallinnollisten tehtävien siirtona
Maanmittauslaitokselle aikaisintaan 1.5.2022.

11 Eron myöntäminen Janne Ritalle varavaltuutetun tehtävästä
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää
eron Janne Ritalle varavaltuutetun tehtävästä.

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle, että
valtuuston puheenjohtaja vaalilain 93 §:n mukaisesti pyytää keskusvaalilautakuntaa
määräämään SDP:lle uuden kaupunginvaltuuston varajäsenen.

12 Talouden kuukausiraportti 08/2021
Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin tiedoksi.

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



14 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

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


