
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 21.2.2022 klo 15.00 – 17.00

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Prior ja Timo Härkönen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Imatra Base Camp Oy:n tilannekatsaus

- Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Jukka Aallikko

2. TEPA2024-uudistus
- Asiaa kokoukselle esittelivät työllisyysasiantuntija Marika Vento sekä kehittämis-

ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo

3. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
- Jäsen Timo Härkönen kertoi ajankohtaiset asiat Imatran liikenneturvallisuutta
käsittelevästä kokouksesta
- Jäsen Titta Myllärinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista asioista
- Jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan ja Vanhusneuvoston
ajankohtaisista asioista
- Jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ja Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu Oy:n
ajankohtaisista asioista

4. Lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskeviin säädöksiin ja muihin
ehdotuksiin. Lausunto on jaettu oheismateriaalina.

5. Korkein hallinto-oikeus
- Päätös 2.2.2022 / Julkista hankintaa koskeva valituslupahakemus

6. Kaupunginhallituksen kokous- ja tutustumismatka
- Maaliskuun alkuun suunniteltu kaupunginhallituksen kokous- ja tutustumismatka

Kymenlaaksoon siirretään koronatilanteen vuoksi myöhemmäksi.



4 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta
koskevassa valitusasiassa (Asemakaavan muutos 1116,
12 Imatrankoski)

Kaupunginhallitus päätti:

− toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle pyydetyt asiakirjat ja valtuutti Imatran
kaupungin henkilöstön toimittamaan lausunto- ja asiakirjapyynnössä pyydetyt
asiakirjat ja muut selvitykset sekä laatimaan asiakirjaluettelon toimitetuista
asiakirjoista;

− antaa yllä esitetyn mukaisen lausunnon sekä vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa
päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä
perusteettomana. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei
ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti saattaa asian tiedoksi valtuustolle.

5 Kaupungintalon toimintojen siirtyminen Imatrankoskelle

Kaupunginhallitus päätti:

1. Asettaa kaupungintalon toimintojen siirtämistä valmistelemaan ohjausryhmän.
Ryhmän tehtävänä on valmistella siirtämistä koskevat suuntaviivat 30.4.2022
mennessä, joiden jälkeen ryhmä ohjaa valmistelua muuttoon saakka. Ryhmään
nimetään kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat, kaupunginjohtajan
johtoryhmä, hallintopäällikkö, tieto- ja digipalvelupäällikkö, tilahallintapäällikkö,
siirtyvän henkilöstön edustaja sekä kaupungintalon tiloissa nyt toimivien
tytäryhtiöiden edustajat.

2. Nimetä ryhmän puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka
Nokelaisen.

3. Nimetä ryhmän vastuuvalmistelijaksi tilahallintapäällikön.

6 Viranhaltijaedustajien muutokset konserni- ja osakkuusyhtiöihin ja
yhdistyksiin

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaiset nimitysmuutokset.

Lisäksi kaupunginjohtaja oikeutetaan

- hyväksymään yksittäistä neuvottelukuntaa, yhdistystä tai työryhmää koskevat
jäsenmuutokset, jos kaupungin edustus tulee avoimeksi viranhaltijan tai työntekijän
irtisanoutumisen tai pitkäaikaisen poissaolon vuoksi;

- nimeämään tarvittaessa kaupungin edustajan yhteisöjen kokouksiin mikäli
kaupunginhallituksen päättämä edustaja ja tämän varahenkilö ovat estyneitä
osallistumaan yksittäiseen kokoukseen.



7 Talousarvion 2022 käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä konsernipalveluiden käyttösuunnitelman vuodelle
2022 sekä merkitsi koko kaupungin käyttösuunnitelman 2022 tiedoksi.

8 Talouden kuukausiraportti 1/2022

Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausiraportin tiedoksi.

9 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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

10 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


