
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 8.2.2021 klo 15.00 – 18.52

Paikka Valtuustosali ja sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Airas ja Mervi Hasu.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.
1. USO-verkoston ajankohtaisasiat

- Asiaa kokoukselle esitteli tarkastuspäällikkö Arja Kekki

2. Imatra Base Camp Oy:n toiminnan raportointi
- Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Jukka Aallikko

3. Elinvoima-asioiden ajankohtauskatsaus
- Asiaa kokoukselle esitteli kaupunginjohtajien ohella Imatran Seudun

Kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja Antti Oravuo, Mitra Imatran Rakennuttaja
Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmi ja Imatran kaupungin
konsernitalouspäällikkö Marko Pollari.

4. Ukonniemen kokonaiskehittämisen suunnitelman valmistelu
- Asiaa kokoukselle esitteli hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala,

kaupunginpuutarhuri Erika Luhtanen, kaupungininsinööri Päivi Ala-
Vannesluoma, sekä Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi
Nurmi

- Kaupunginhallitus linjasi, että urheilutalon hankesuunnitelman tekemistä
varten haetaan rahoitusta ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman
Kasvua ja kehitystä puusta –tukiohjelmasta.

5. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
-Jäsen Timo Härkönen kertoi Imatran turvalisuustyöryhmän ajankohtaisista
asioista
- Kaupunginjohtaja Kai Roslakka kertoi erä- ja luontokulttuurimuseon
hakutilanteesta



6. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, yhtiöjärjestyksen ajantasaistaminen
tilintarkastusmääräyksiä koskevin osin
- Yhtiökokouspöytäkirja 29.5.2019
- Yhtiökokouksen liitteet 3 ja 4

4 Kiinteistörekisterin pitäjä ja kiinteistötoimitusten tekijä Imatran
asemakaavoitetulla alueella
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

5 Street AI -hankkeen omarahoitusosuus
Kaupunginjohtajan päätösesitys on, että kaupunginhallitus päättää esittää
kaupunginvaltuustolle, että Imatran kaupunki sitoutuu pykälässä kuvattuun ja
oheismateriaalista tarkemmin ilmenevään teköälyratkaisuja hyödyntävään
Street AI -hankkeeseen sitoutuen samalla 100 000 euron omarahoitusosuuteen
vuodelle 2022. Kaksivuotisen hankkeen vuoden 2021 omarahoitusosuus
50 000 euroa on hyväksytty TA2021 käsittelyn yhteydessä.

Kokouksen kuluessa Timo Härkönen esitti Veikko Lankisen kannattamana, että
Imatran kaupunki ei osallistu edellä esitettyyn hankkeeseen. Asiasta
äänestettiin seuraavasti:

Äänestysesitys: Kj:n päätösesitys JAA, Timo Härkösen vastaesitys EI

Äänestyspäätös:
9 JAA ääntä; Helminen, Nokelainen, Airas, Alto, Hasu, Nissinen, Telkkä, Äikää
ja Marttila
2 EI ääntä; Härkönen ja Lankinen

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin kaupunginjohtajan päätösesitys.

6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisen sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeen, joka astuu voimaan 1.3.2021.

7 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
Kaupunginhallitus hyväksyi ja esittää kaupunginvaltuustolle sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteiden hyväksymistä.

8 Saimaan Tukipalvelut Oy:n osakassopimuksen tarkistaminen
Kaupunginhallitus päätti Imatran kaupungin osalta hyväksyä Saimaan
Tukipalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttamisen pykälässä kuvatun
mukaisesti. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan tai
apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan tämä päätöksen mukaisesti
uudistetun osakassopimuksen kaupungin lukuun.



9 Sovinnon tekemisen keskeiset periaatteet Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymän peruspääomaosuuksiin liittyvässä
hallintoriita-asiassa
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän
peruspääomaosuuksiin liittyvässä hallintoriita-asiassa pykälän esittelytekstissä
kuvattujen periaatteiden mukaisen sovintosopimuksen niin, että sopimuksen
mukaisesti kuntayhtymä maksaa Imatran kaupungille Imatran
peruspääomaosuutta vastaavan osuuden kuntayhtymän varoista kuntayhtymää
purettaessa ja kukin hallintoriidan osapuoli vastaa omista
oikeudenkäyntikuluistaan.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan
hyväksymään yksityiskohdiltaan täsmentyvän sovintoratkaisun ja
allekirjoittamaan sovintosopimuksen kaupungin lukuun.

Tämä päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, kun pykälän esittelytekstissä
olevan sovintoesityksen mukainen sovinto tulee hyväksytyksi Itä-Suomen
päihdehuollon kuntayhtymässä toimivaltaisen toimielimen lainvoimaisella
päätöksellä. Muussa tapauksessa Imatran kaupungin peruspääoman palautusta
koskevan vaatimuksen käsittelyä jatketaan hallinto-oikeudessa vireillä olevassa
hallintoriitamenettelyssä.

10 Osallistuminen Saimaa-ilmiön rahoitukseen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että siinä tapauksessa,
että Savonlinna ja Saimaa-ilmiössä mukana oleva muu Järvi-Suomi valitaan
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026, Imatran kaupunki sitoutuu
mukaan Saimaa-ilmiön rahoitukseen vähintään 3 eurolla/asukas. Kaupungin
edellä kerrotuin tavoin määräytyvä maksuosuus suoritetaan viiden vuoden (v.
2022 - 2026) aikana tasasuuruisin maksuerin. Samalla kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen
hyväksymään niin harkitessaan myös suuremman maksuosuuden, kuitenkin
enintään 5 euroa/asukas, Saimaa-ilmiön kanssa erikseen sovittua
lisänäkyvyyttä ja kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyviä Imatralle
sijoittuvia merkittäviä tapahtumia vastaan.

Kaupunginhallituksen jäsenTimo Härkönen esitti, että Imatra ei osallistu
Saimaa-ilmiön rahoitukseen. Härkösen esitystä ei kannatettu, jolloin
päätöksenä hyväksyttiin alkuperäinen päätösesitys.

11 Kaupunginvaltuuston päätösten 25.1.2021 täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 25.1.2021
pannaan täytäntöön esityksen mukaisesti.

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



13 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. 020 617 2301
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


