
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginhallitus 
 
Aika 8.11.2021 klo 10.00 –  
   
Paikka Valtuustosali 
 
  
Päätetyt asiat 
 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Nissinen ja Markku Pentikäinen.  
 

3 Kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 

taloussuunnitelman IV-käsittely 

 
4 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 

taloussuunnitelma 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se  
 

− hyväksyy käytettävän talousarvioasetelman vaadittavine toimenpiteineen ja 
vahvistaa vuoden 2022 talousarvion käyttöohjeineen, selostuksineen ja 
liitteineen, hyläten talousarvioon kohdistuvat ehdotukset ja hakemukset muilta 
osin, 

− hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarvion käyttöohjeiden 
mukaisesti, 

− tiedostaa ohjeellisena noudatettavaksi taloussuunnitelmavuodet 2023 - 2024, 
jotka eivät hyvinvointialueuudistuksesta johtuen ole kovin tarkasti 
budjetoitavissa, 

− päättää, että lautakunnan tulee raportoida sitovien tavoitteiden mittareita ja 
niiden arvoja, jolla seurataan tavoitteen toteutumista, osavuosikatsauksissa 
04/2022 ja 08/2022 

− päättää, ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa, 

− oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa antamaan määrärahojen käyttöön 
liittyviä ohjeita varainhoitovuoden aikana, 

− päättää strategisille yhtiöille annettavista tavoitteista sekä tytäryhtiöiden 
tilikauden aikaisesta seurannasta ja raportoinnista osavuosikatsauksissa 04/2022 
ja 08/2022, 

− oikeuttaa talous- ja rahoitushallintopalvelut tekemään tarvittavat tekniset 
muutokset ja korjaukset vuoden 2022 talousarvioon ennen sen 
valtuustokäsittelyä. 

 
Kaupunginhallitus totesi, että Eksoten lisärahoitusesityksestä talousarvioon on 



 
 
 
     

 

varattu 1.85 m€. Mahdollista 1.62 m€ avustusta Eksoten vuoden 2022 alijäämiin ei 
ole huomioitu talousarviossa. 
 

5 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 
Merkittiin tiedoksi: 
 
1. Yhteistyökeskustelut Okanagan Hockey Academyn kanssa 

- Asiaa kokoukselle esittelivät Imatra Bace Camp Oy:n toimitusjohtaja Jukka 

Aallikko ja supersankari (urheilu ja tapahtumat) Jaakko Jäppinen  

2. Mitra Imatran Rakennuttajat Oy:n, Mitra Management Oy:n  

ja Imatran Vuokra-asunnot Oy:n toiminnan raportointi ja  
tilannekatsaus 
- Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Lassi Nurmi 

3. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien 

tiedoksiannot 

-Jäsen Anne Nissinen kertoi koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista 

-Puheenjohtaja Ilkka Nokelainen kertoi yhteistyötoimikunnan ajankohtaisista 

asioista  

4. Etelä-Suomen alueviraston ohjauskirje 1.11.2021 

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on kunnan 

lakisääteistä perustyötä 

5. Imatranajo 2022 

- Imatran Moottorikerhon edustajat esittelevät asiaa kokoukselle 

 
6 Ukonniemi-areenan seurataksat 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Ukonniemi-areenan toimintamallin 1.12.2021  
alkaen. 

 
Kaupunginhallitus päätti tehdä vuoden 2022 talousarvioon 215.000 euron 
nettokustannusvarauksen. 
 
Kaupunginhallitus valtuuttaa vs. kaupunginjohtajan solmimaan tarvittavat 
palvelusopimukset konserniyhtiöiden kanssa ja jälleenmyyntisopimukset 
jälleenmyyjien kanssa. 
 
Kaupunginhallitus valtuutti Hyvinvointilautakunnan valmistelemaan ja päättämään 
Ukonniemi-areenan taksat. 

 
7 Ilmastotoimenpiteiden vuosikellon raportti 2021 ja vuosikello  

2022 
Kaupunginhallitus päätti merkitä ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2021 raportin  
tiedoksi ja päätti samalla saattaa raportin kaupunginvaltuustolle tiedoksi. 
 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa oheisen 
Imatran kaupungin ilmastotoimenpiteiden suunnitelman vuodelle 2022 (Hinku-
kunnan hillintäsuunnitelman) ja päättää samalla liittää ilmastotekojen 
vuosisuunnitelman osaksi kaupungin talousarviomateriaalia.  

 
8 Vuoden 2021 sitovien määrärahojen muutokset 



 
 
 
     

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021  
talousarvioon tehdään seuraavat investointiosan sisällä tehtävät muutokset: 

 
- Kiinteään omaisuuteen lisää 130 000 €  
- Talonrakentamiseen lisää 560 000 € 

 
Kiinteän omaisuuden ja talonrakentamisen -hankeryhmien ylitykset katetaan 
tulorahoituksella muodostuneilla kassavaroilla. 

 
9 Strategia- ja hallintojohtajan viran täyttäminen 

Kaupunginhallitus päätti valita haastatteluryhmän esityksen mukaisesti strategia-  
ja hallintojohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan hallintotieteiden maisteri  
Matias Hildenin. Valinta perustuu hakuasiakirjojen, ansiovertailun, haastattelun ja  
ennakkotehtävän perusteella haastatteluryhmän muodostamaan kokonaisarvioon.  
Matias Hildenin katsotaan kokonaisarvioinnin perusteella täyttävän parhaiten viran  
kelpoisuusvaatimukset ja hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet. 
 
Viranhoidon aloitus sovitaan valitun kanssa erikseen ja hänen kanssaan solmitaan  
erillinen johtajasopimus. Kaupunginhallitus velvoittaa kaupunginhallituksen  
puheenjohtajan neuvottelemaan voimassa olevan vs. kaupunginjohtajan nykyisen  
johtajasopimuksen sisältöön ja haastatteluryhmässä esillä olleisiin periaatteisiin  
pääpiireittäin pohjautuvan johtajasopimuksen. Johtajasopimus tulee saattaa  
kaupunginhallituksen päätettäväksi joulukuun 2021 aikana. Virkasuhteessa  
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja valitun on ennen virkasuhteen  
vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Hyväksytty lääkärintodistus on esitetty 8.11.2021. 
 
Päätöstä tehtäessä ovat hakijoiden hakemusasiakirjat olleet käytettävissä.  
 

10 Palvelujohtajan viran täyttäminen 
Kaupunginhallitus päätti valita haastatteluryhmän esityksen mukaisesti  
palvelujohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Ttm Arja Kujalan. Valinta  
perustuu hakuasiakirjojen, ansiovertailun, haastattelun ja ennakkotehtävän  
perusteella haastatteluryhmän muodostamaan kokonaisarvioon. Arja Kujalan  
katsotaan kokonaisarvioinnin perusteella täyttävän parhaiten viran  
kelpoisuusvaatimukset ja hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet. 
  
Viranhoidon aloitus sovitaan valitun kanssa erikseen ja hänen kanssaan solmitaan 
johtajasopimus. Kaupunginhallitus velvoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan 
neuvottelemaan voimassa olevan vs. kaupunginjohtajan nykyisen johtajasopimuksen 
sisältöön ja haastatteluryhmässä esillä olleisiin periaatteisiin pääpiireittäin 
pohjautuvan johtajasopimuksen. Johtajasopimus tulee saattaa kaupunginhallituksen 
päätettäväksi joulukuun 2021 aikana.  
 
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti KVhL 7 §:n mukaan perustellusta syystä, ettei 
terveydentilaa koskevaa selvitystä tarvitse erikseen esittää, koska Arja Kujala on 
toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa Imatran kaupunkiin ja on jo näin ollen 
esittänyt selvityksen terveydentilastaan.  
 



 
 
 
     

 

Päätöstä tehtäessä ovat hakijoiden hakemusasiakirjat olleet käytettävissä.  
 

11 Asemakaavan muutoksen 1104 ensimmäisen hyväksymispäätöksen  
kumoaminen 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto  
kumoaa 15.3.2021 tekemänsä asemakaavamuutoksen 1104 hyväksymispäätöksen (§ 
24). Asemakaavan muutoksesta 1104 jää voimaan kaupunginvaltuuston 16.8.2021 
tekemä hyväksymispäätös (§ 94), joka on jo saanut lainvoiman. 

 
12 Viranhaltijapäätökset 

Kaupunginhallitus päätti merkitä esitetyn viranhaltijapäätöksen tiedoksi  
todeten, ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan. 
 

13 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: 
Vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman   puh. 020 617 2233 
 


