
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 7.2.2022 klo 14.00 – 16.56

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markku Pentikäinen ja Jani Telkkä.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus

- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoitusinsinööri Timo Könönen

2. Markkinoinnin 2022 iso lähtö
- Asiaa kokoukselle esittelivät Imatra Base Camp Oy:ltä

Jukka Aallikko, Panu Kärri ja Katri Storhammar

3. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
-Titta Myllärinen kertoi osallistu ja vaikuta -ryhmän ajankohtaisista asioista
-Markku Pentikäinen kertoi Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelun, sekä Eksoten
ajankohtaisista asioista

4. Kaupunginhallituksen kevään kokousaikataulu

5. Mopotalli
-     Asiaa kokoukselle esitteli viestintäjohtaja Liisa Hupli-Oinonen

6. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Sampon tilannekatsaus
- Asiaa kokoukselle esittelivät kuntayhtymän johtaja, rehtori Antti Lehmusvaara,

Sampon valtuuston puheenjohtaja Lilla Saaristo ja hallituksen 1.
varapuheenjohtaja Titta Pitman, Sampon hallituksen ja valtuuston jäsenistä Anne
Nissinen, Helena Roiha, Titta Myllärinen ja Joni Nenonen, sekä Imatran
kaupungin opetuspäällikkö Minna Rovio.



4 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kolmen Ristin kirkon
peruskorjaus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Imatran kaupungin tukitoimet
Kolmen ristin kirkon asian osalta merkitään tiedoksi ja aloite merkitään loppuun
käsitellyksi.

5 Keskusvaalilautakunnan palkkioista päättäminen / Aluevaalit 2022

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Aluevaalien 2022 osalta kertapalkkioiksi
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle 1.750 euroa, keskusvaalilautakunnan sihteerille
3.500 euroa ja toimistosihteerille 250 euroa. Ennakkoäänestykseen ja tarkastustehtäviin
liittyvät työvuorot sekä ylityöt on korvattu erikseen keskusvaalilautakunnan määrittämin
tuntikorvauksin niissä toimineille henkilöille.

6 Maakunnallisen yritysten omistajavaihdospalvelun rahoittamiseen
osallistuminen vuosina 2022 ja 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maakunnallisen yritysten omistajavaihdospalvelun
rahoituksen vuosille 2022 ja 2023 siten, että Imatran osuus on kumpanakin vuonna
8 000 euroa. Imatran rahoitusosuus on varattu vuoden 2022 talousarvioon sekä vuoden
2023 taloussuunnitelmaan kustannuspaikalle 109.

7 Imatran kaupungin selvitys hyvinvointialueelle siirtyvästä
omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista
toimitiloista

Imatran kaupunki antaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle liitteenä olevan selvityksen
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista, jotka 1.1.2023 lukien siirtyvät
Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle.

8 Purkamisluvan hakeminen Torkkelinkatu 1 -sijaitsevan rakennuksen
(Lähteen talo) purkamiseksi

Kaupunginhallitus päätti hakea purkamislupaa kiinteistöllä (153-12-92-2) sijaitsevan
liikerakennuksen (Lähteen talo) purkamiseksi, ja valtuutti tilahallintapäällikön
jättämään purkuhakemuksen.

9 Kaukopään koulurakennuksen osallistava käyttökokeilu

Kaupunginhallitus valtuutti strategia- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan
vuokrasopimuksen Imatran Toimitilat Oy:n kanssa ja tekemään edelleen
vuokraussopimuksen Pro Kaukopää Oy:n kanssa valmistelutekstissä esitellyin ehdoin.
Kustannus katetaan talousarvioon 2022 varatusta apulaiskaupunginjohtajan erorahasta,
joka on maksettu kokonaan tilikaudella 2021.



10 Hankintaoikaisupäätös: Kaupunkikonsernin vartiointipalvelujen
hankinta vuosille 2022 - 2024 (+optiovuosi)

Kaupunginhallitus päätti kumota hankintapäätöksen § 12 10.1.2022.

Kaupunginhallitus päätti valita toimittajaksi Securitas Oy:n (FI77735185)
sopimuskaudelle 1.3.2022 – 28.2.2025 sekä mahdollisille optiojaksoille.

Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä. Sopimus voidaan
allekirjoittaa hankintapäätöksen lainvoimaistumisen jälkeen.

11 Toimielinten pöytäkirjojen sähköinen tarkastus ja allekirjoitus sekä
nähtävilläolo

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja
allekirjoitetaan sähköisesti viimeistään kokousviikon perjantaina tai sen sattuessa
pyhäpäiväksi, edellisenä arkipäivänä kello 12 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa muille toimielimille toimiohjeen vastaavaan
menettelyyn. Hallintosäännön 12 luvun 119 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla.

Sähköiseen allekirjoitukseen siirtymisen jälkeen asiakirjat ovat nähtävillä vain verkossa.

12 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan sähköinen tarkastus ja allekirjoitus
sekä pöytäkirjan nähtävilläolo

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan
sähköisesti viimeistään kokousviikon perjantaina tai sen sattuessa pyhäpäiväksi,
edellisenä arkipäivänä kello 12 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että sähköiseen allekirjoitukseen
siirtymisen jälkeen asiakirjat ovat nähtävillä vain verkossa.

13 Kaupunginvaltuuston 24.1.2022 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 24.1.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

14 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Nettipohjaisen
osallistamisjärjestelmän käyttöönotto

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupungin Osallistu ja vaikuta -ryhmän
valmisteltavaksi. Valmistelu tulee toteuttaa 31.5.2022 mennessä.

15 Viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus päätti merkitä esitetyt viranhaltijapäätökset tiedoksi, todeten, ettei



kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.

16 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


