
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 4.4.2022 klo 14.30 – 16.14

Paikka Haikon Kartano sekä Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja Estola ja Titta Myllärinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:

1. Lausunto Imatran seudun kuntien pohjavesialueiden luokitus ja rajausmuutoksista
2. Kaukopään koulun tilannekatsaus
3. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien

tiedoksiannot
- Jäsen Titta Myllärinen kertoi kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista asioista
- Jäsen Sanna Prior kertoi vanhusneuvoston ajankohtaisista asioista
- Jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ja Imatran Kiinteistö- ja aluepalvelu

Oy:n ajankohtaisista asioista
- Jäsen Helena Roiha kertoi Sampon ajankohtaisista asioista
- Jäsen Anne Nissinen kertoi vammaisneuvoston ajankohtaisista asioista

4. Kunnallisjohdon seminaari 18. – 19.5.2022 Vaasassa
- Päätetään osallistujista;  luottamushenkilöt nimeävät 7  ja viranhaltijat 3

osallistujaa seminaariin
5. Maakuntajohtaja Satu Sikanen vierailee kaupunginhallituksen kokouksessa 2.5.2022
6. Piponiuksen ja Lähteen talojen tilannekatsaus

- Toimitusjohtaja Lassi Nurmi esitteli asiaa kokoukselle
4 Vt. kaupunginjohtajan viran hoitaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa, että Imatran
kaupungin hallintosäännön mukaisesti strategia- ja hallintojohtaja Matias Hilden toimii
vt. kaupunginjohtajana virkansa ohella siihen saakka, kunnes kaupunginjohtajan virkaan
toistaiseksi valittu ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Toimiessaan vt. kaupunginjohtajana, strategia- ja hallintojohtajan kokonaispalkkaa



korotetaan 15 %:n lisällä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valtuuttaa strategia- ja
hallintojohtajan tekemään tarvittavat delegointipäätökset strategia- ja hallintojohtajan
tehtävien väliaikaisesta järjestämisestä.

5 Konserniohjauksen antaminen koskien vt. kaupunginjohtaja Ari Lindemanin
tehtäviä eri yhteisöissä
Kaupunginhallitus päätti antaa Ari Lindemanin luottamustehtäviä
koskien seuraavan konserniohjauksen:

Suomen Erämuseosäätiön hallitukseen valitaan tilalle yhteysjohtaja Tea Laitimo.

Imatra Base Camp Oy:n ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n hallituksiin ei
toistaiseksi nimetä Lindemanin tilalle ketään. Yhtiöiden hallituksia
ohjeistetaan kutsumaan hallituksen kokouksiin läsnä- ja puheoikeudella
strategia- ja hallintojohtaja.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Lindemanin tilalle MYR:n sihteeristön pysyväksi
asiantuntijaksi nimetään Tea Laitimo ja tämän varajäseneksi Matias Hilden.

Muihin Ari Lindemanin hoitamiin tehtäviin ja kokousedustuksiin nimetään strategia- ja
hallintojohtaja kunnes seuraava kaupunginjohtaja aloittaa viranhoidon.

6 Talouspäällikön ja hyvinvointipäällikön virkojen lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa talouspäällikön viran (10064)
sekä hyvinvointipäällikön viran (20469).

7 Hallintosäännön 45 ja 46 pykälien muutokset

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Imatran
kaupungin hallintosääntöön 4.4.2022 tehdyt päivitykset ja päättää, että muutokset
astuvat voimaan välittömästi päätöksenteon jälkeen.

8 Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kaupunginhallitus päätti täydentää 21.3.2022 allekirjoittamaansa tilinpäätöstä
liitetietojen osalta. Lisäksi korjattiin jätevedenpuhdistamon talousarvioluvut valtuuston
päätösten mukaisiksi.

9 Urheilutalon sijoituspaikka

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
hyväksyy uuden urheilutalon sijoituspaikaksi Ukonniemen urheilukeskittymän.

10 Heijastuksia - museot luontoperustaisen liiketoiminnan kehittämisalustoina
–hanke



Kaupunginhallitus päätti, että Heijastuksia – museot luontoperustaisen liiketoiminnan
kehittämisalustoina -hankkeen toteutukseen myönnetään hankkeen edellyttämä
omarahoitusosuus, v. 2022 – 2023 yhteensä 21 780 € (alv 0 %) edellytyksin, että
hankkeelle myönnetään pykälässä kuvattu EU-REACT EAKR-rahoitus.

Kustannukset katetaan vuoden 2022 osalta kaupunginhallituksen osoittamattomista
määrärahoista (kp109), sekä vuoden 2023 omarahoitusosuutta varten tehdään
talousarviovaraus kaupunginhallituksen määrärahoihin.

11 Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasääntöjen päivitys 2022

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen Imatran kaupungin
vanhusneuvoston ja Imatran ja Ruokolahden vammaisneuvoston toimintasäännön.
Toimintasääntö tulee voimaan välittömästi.

12 Mansikkakosken vanhan ratasillan siltasopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen siltasopimuksen koskien
Mansikkakosken vanhaa ratasiltaa Väyläviraston kanssa sekä hyväksyi Imatran
kaupungin maksuosuuden 23 % kokonaiskustannuksista (kustannusarvion mukaan
606 000 €).

Lisäksi kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma oikeutettiin allekirjoittamaan
siltasopimus.

13 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Saimaan kanavan
neuvottelukunnan jäseneksi

Kaupunginhallitus päätti esittää Saimaan kanavan neuvottelukuntaan jäseneksi
palvelujohtaja Arja Kujalaa ja varajäseneksi kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluomaa.

14 Eron myöntäminen Seppo Heikinheimolle kunnallisista luottamustehtävistä
ja uusien edustajien nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti myöntää Seppo Heikinheimolle eron Imatran
Palvelutaloyhdistys ry:n vuosikokouksen varaedustajuudesta ja valita hänen tilalleen
Sisko Sumentolan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää
eron Seppo Heikinheimolle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
valtuuston varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Janne Hämäläisen.

15 Eron myöntäminen Marja Estolalle kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja
uuden jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Marja
Estolalle eron kaupunginhallituksen jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen Anna



Keskisaaren.

16 Eron myöntäminen Anna Keskisaarelle kaupunkikehityslautakunnan
jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Anna
Keskisaarelle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen
Marja Estolan.

17 Eron myöntäminen Anssi Piiraiselle keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

18 Kaupunginvaltuuston 14.3.2022 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 14.3.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

19 Imatran Sosialidemokraattisen valtuustoryhmä valtuustoaloite: Yleiskaavan
valmistelussa tulee tehdä lapsivaikutusten sekä hyvinvoinnin, terveyden ja
sosiaalisten vaikutusten arviointi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaavoitusinsinööri Timo Könösen
valmisteltavaksi ja huomioitavaksi yleiskaavaehdotuksen laadinnassa.

20 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Hankintaosaamisen lisäys,
hankintastrategia ja hankintapäivät

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluille valmisteltavaksi 31.5.2022
mennessä.

21 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran
purkutoiminta kiertotalouden piiriin

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen tilanhallintopäällikkö Petri Nuutisen
valmisteltavaksi 31.8.2022 mennessä.

22 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

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

23 Saapuneet kirjeet

Merkittiin 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
strategia- ja hallintojohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Hallinto- ja strategiajohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


