
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 17.1.2022 klo 15.00 – 17.02

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti
lisälista-asia tämän kokouksen käsittelyyn.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja Estola ja Titta Myllärinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien

tiedoksiannot
-ei tiedoksiantoja

2. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
- Purkuluvan myöntäminen, Kiinteistö Oy M2-Kodit, Mäentaus 2

3. Kaupunginhallituksen vuoden 2022 aikataulu
(kokoukset, iltakoulut, seminaarit)
-kaupunginhallituksen strategiaseminaari 8.2.2022 klo 8 - 13
-kaupunginhallituksen ja johtavien viranhaltijoiden matkakokous 7. - 8.3.2022

4 Mansikkakosken vanhan ratasillaan kunnostustyöt

Vs. kaupunginjohtajan alkuperäinen esitys oli, että kaupunginhallitus päättää esittää
kaupunginvaltuustolle, että Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostamisinvestointia
varten talousarvion 2022 investointiosaan tulee myöntää 650.000 euron lisämääräraha
(Elinkeinopoliittiset  hankkeet/ 9102). Investointi esitetään katettavaksi lainan nostosta
syntyvillä kassavaroilla. Lainan nostamisvaltuutus korotetaan 24,346 miljoonaan euroon.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen varajäsen Pasi Saajanlehto esitti, että
lisämääräraha voidaan myöntää, mutta investointikohdetta ei käsitellä
elinkeinopoliittisena hankkeena vaan perusinvestointina. Asiasta äänestettiin ja
Pasi Saajanlehdon esitys voitti äänestyksen äänin 7-4.

Äänestyksen jälkeen päätökseksi tuli, että kaupunginhallitus päättää esittää



kaupunginvaltuustolle, että Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostamisinvestointia
ei käsitellä elinkeinopoliittisena hankkeena, mutta sille myönnetään 650.000 euron
lisämääräraha.

5 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP)
yhteistyösopimus vuodelle 2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan liitteen mukaisen Etelä-Karjalan
monialaisen yhteispalvelun (TYP) sopimuksen.

6 Vuosien 2018 – 2020 saatavien kirjaaminen luottotappioksi

Kaupunginhallitus päätti talous- ja rahoitushallintopalveluiden esityksen mukaisesti
kirjata vuosien 2018 - 2020 saamatta jääneet saatavat yhteensä 329.766,97 euroa
luottotappioksi vuodelle 2021.

7 Talouden kuukausiraportti 12/2021

Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausiraportin tiedoksi.

8 Imatran pysäköintiohjelma 2021

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen Imatran pysäköintiohjelman 2021.

Pysäköintiohjelman valmistelijat velvoitettiin tekemään pysäköintiohjelmaan
päätösprosessin eri vaiheissa esille tulevat lisäykset, tarkennukset ja korjaukset.

9 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ukonniemen kehittäminen

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Ukonniemen kehittämistä koskeva
aloite merkitään tiedoksi ja loppuun käsitellyksi.

Aloitteen mukaisen toiminnan käynnistämiseen/laajentamiseen otetaan kantaa vuoden
2023 talousarviokäsittelyn (TA2023) yhteydessä.

10 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanpitäjän nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuuston
pöytäkirjanpitäjänä toimii 1.2.2022 alkaen strategia- ja hallintojohtaja ja varahenkilönä
hallintopäällikkö.

11 Varahenkilöiden nimeämien aluevaalien 2022 vaalilautakuntiin

Kaupunginhallitus päättu nimetä lisää varajäseniä vaalilautakuntiin seuraavasti:
· Vuoksenniskan vaalilautakunta Arto Tikka ja Laura Holappa

· Tuulikallion vaalilautakunta Kari Paldanius ja Ilja Peltola

· Imatrankosken vaalilautakunta Antero Lattu, Elmo Marttila



Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vaalilautakuntien varajäseniksi valitut henkilöt
voivat toimia tarvittaessa ja päätösvaltaisen kokoonpanon turvaamiseksi myös toisen
vaalilautakunnan jäsenen sijaisena keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan erikseen
antaman määräyksen mukaisesti.

12 Viranhaltijapäätökset

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

13 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

14 Imatran kaupungin tytäryhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelujen hankinnan keskeyttäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. Keskeyttää Imatran kaupunkikonsernin konserniyhtiöiden ja joiltakin osin sekä
julkisyhteisöjen että kaupungin toimintojen talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelujen tuottamista koskevan kilpailutuksen,

2. Toteuttaa selvitystyön kaupunkikonsernin talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelujen tuottamisesta siten, että selvitystyö valmistuu viimeistään 31.8.2022.
Selvitystyön perusteella kaupunginhallitus linjaa syksyn 2022 aikana
jatkovalmistelut. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy voi jatkaa oman sekä
kiinteistötoiminnan tytäryhtiöiden (Mitra Management Oy, Imatran Toimitilat Oy,
Imatran Vuokra-asunnot sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt) talous- ja
henkilöstöhallinnon tuottamista omana toimintanaan.

Lisä-
lista

Sopimuksen hyväksyminen kuntien takausvastuusta Etelä-Karjalan
virkistysaluesäätiön väliaikaiseen rahoitukseen

Kaupunginhallitus päätti:
1. Hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen, edellyttäen, että ennen sopimuksen

allekirjoitusta sopimukseen lisätään sopimuksen ja takaussitoumuksen
päättymispäivämäärä (31.12.2023).

2. Oikeuttaa vs. kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen, edellyttäen, että
valtuuston päätös on saanut lainvoiman.

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


