
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 16.5.2022 klo 15.00 – 17.17

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Helena Roiha ja Timo Härkönen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Suomen erämuseosäätiön tilannekatsaus

- Asiaa kokoukselle esittelivät Matti Viialainen, Marko Pollari ja Tea Laitimo

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
-  kaupunginhallituksen jäsen Anne Nissinen kertoi Koulutuskuntayhtymä Sampon
ajankohtaisista asioista
- palvelujohtaja Arja Kujala kertoi Ukrainasta saapuvien koululaisten tulevista
koulupaikkatarpeista
- kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi Osallistu ja vaikuta -ryhmän
ajankohtaisista asioista
- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen kertoi hallituksen syksyn
kokousaikatauluista

4 Uuden keskusaseman suunnittelun käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto käynnistää
Imatran uuden keskusliikenneaseman suunnittelun liitteen mukaisten 4.11.2021
päivättyjen luonnosten pohjalta sekä ohjaa Imatran Toimitilat Oy:tä toteuttamaan
uuden asemarakennuksen suunnittelun selostusosassa esitetyn mukaisesti.

5 Vt. kaupunginjohtajan johtajasopimus

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan johtajasopimusluonnoksen
mukaisen vt. kaupunginjohtajan johtajasopimuksen ja valtuuttu kaupunginhallituksen
puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin lukuun sekä tekemään



mahdollisesti tarvittavat teknisluonteiset ja vähämerkitykselliset muutokset tai
tarkennuksen sopimukseen ennen sen allekirjoitusta.

Kaupunginhallitus päätti, että vt. kaupunginjohtajan kokonaispalkka viranhoidon
alkaessa, 25.4.2022 lukien, on 10.000 euroa/kk.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää saattaa asian tiedoksi valtuustolle.

6 Työsuojelupäällikön tehtävän täyttö 19.5.2022 alkaen

Kaupunginhallitus päätti, että 19.5.2022 lukien työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa
vs. henkilöstöpäällikkö Kaisa-Mari Käyhkö ja varatyösuojelupäällikkönä toimii
turvallisuuspäällikkö Eemil Stigman.

7 Yhteistoimintasäännön päivitys

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa liitteen mukaisen Imatran kaupungin
yhteistoimintasäännön, joka tulee voimaan välittömästi.

8 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksesta Mansikkalan koulun
apulaisrehtorin virkavalinnasta

Kaupunginhallitus merkitsi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen
tietoonsa saatetuksi ja tyytyy päätökseen.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa opetus- ja nuorisopäällikön panemaan
apulaiskaupunginjohtajan alkuperäisen päätöksen täytäntöön, mikäli hallinto-
oikeuden päätös saa lainvoiman.

9 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa,
kaupunginvaltuuston päätös 25.3.2022 § 36

Kaupunginhallitus päätti antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen
lausunnon.

Imatran kaupunki
- vaatii, että hallinto-oikeus jättää tutkimatta valituksessa esitetyn yleisen

alioikeuden toimivaltaan kuuluvan vahingonkorvaus-vaatimuksen ja hylkää muilta
osin valituksen perusteettomana; sekä

- ilmoittaa, että kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat on
liitetty valituskirjelmään ja vetoaa samoihin asiakirjoihin.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää saattaa asian tiedoksi valtuustolle.

10 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Nettipohjaisen
osallistamisjärjestelmän käyttöönotto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuustoaloite otetaan
huomioon valtuustokauden Osallistu ja vaikuta –ohjelmassa ja aloite merkitään



loppuun käsitellyksi.

11 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite Imatran kaupungintalon
toimintojen siirtämisestä Imatrankosken keskustaan

Kaupunginhallitus päätti
− hyväksyä kaupungintalon toimintojen muuttamista koskevat valmistelulinjaukset

selostusosan mukaisesti
− esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen

tietoonsa saatetuksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

12 Osallistu ja vaikuta palkinnon saajat v. 2022

Kaupunginhallitus päätti Osallistu ja vaikuta henkilöpalkinnon ja yhteisöpalkinnon
saajat.

Palkittavat julkaistaan Imatran kesänavauksessa 21.5.202.

13 Viranhaltijapäätökset

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

14 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 vt.
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


