
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 19.4.2021 klo 15.00 – 19.04

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja päätettiin, että asia 11
”Kaupunginjohtajan viran täyttäminen” käsitellään asian luonteen ja
esteellisyyksien vuoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen
pohjalta.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Lankinen ja Tarja Äikää.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.

1. Selvitys Satu Oy:n Imatran keskuskeittiön kapasiteetin käyttösuunnitelmasta

- Asiaa kokoukselle esitteli tila- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen.

2. Mitra Imatran Rakennuttajat Oy:n, Mitra Management Oy:n
ja Imatran Vuokra-asunnot Oy:n toiminnan raportointi ja tilannekatsaus

- Asiaa kokoukselle esittelivät toimitusjohtaja Lassi Nurmi ja Mitra Imatran
Rakennuttaja Oy:n puheenjohtaja Tommi Matikainen.

3. Kaavoituksen ajankohtaiset

- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula

4. Risuniemen maa-alueiden selvitystilanne

- Asiaa kokoukselle esitteli kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma

5. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

- Kaupunginhallituksen jäsen Anne Nissinen kertoi hyvinvointilautakunnan
ajankohtaisista asioista

- Kaupunginhallituksen jäsen Mervi Hasu kertoi vammaisneuvoston
ajankohtaisista asioista

- Kaupunginhallituksen jäsen Mikko Airas kertoi osallistu ja vaikuta työryhmän
ajankohtaisista asioista

6. Business Finlandin myönteinen rahoituspäätös Älykkäät kadut - Street Al –



hankkeelle, IMR/47/00.01.05.02/2021
7. Eksote neuvottelumenettely (Teams) 28.5.2021 klo 13 – 15
8. Business Mill –hautomon rahoitus vuodesta 2022 alkaen

4 Kunnossapitoinsinöörin viran perustaminen
Kaupunginhallitus päättää perustaa kunnossapitoinsinöörin viran.

Hallintosäännön mukaisesti rekrytoinnista vastaa esimies, eli tässä tapauksessa
kaupungininsinööri.

5 Asemakaavan muutos 1099; kaupunginosat 12, Imatrankoski ja 55,
Rajapatsas
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto  hyväksyy
asemakaavamuutoksen 1099, joka koskee kaupunginosan 12 Imatrankoski
kortteleita 121, 137, 141–147, 150-159, 169 ja 170 sekä katu-, liikenne-, puisto- ja
lähivirkistysaluetta ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta ja kaupunginosan
55 Rajapatsas lähivirkistysaluetta.

6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Mitra Management Oy:lle
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mitra Management
Oy:lle myönnetään enintään 924.000 euron omavelkainen takaus Padel Sports
Oy:lle vuokrattavan uuden liikuntahallin rakennuttamiseksi tarvittavaa
rahalaitoslainaa varten. Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 %:n suuruinen
takausprovisio. Takausmaksu määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan
lainan pääoman mukaan.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mitra
Management toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi vähintään 300.000
euron kiinteistökiinnitysten jälkipantin.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että yhtiön tulee toimittaa yksityiskohtaiset
lainaehdot kaupunginjohtajan käsiteltäväksi ja edelleen hyväksyttäväksi.

7 Tarjous sitoutumisesta Erä- ja luontokulttuurimuseon rahoitukseen
Päätös ei tule julkiseksi päätöksenteon jälkeen.

8 Talouden kuukausiraportti 3/2021
Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausiraportin tiedoksi.

9 Viranhaltijapäätökset
Keskustelun aikana Ilkka Nokelainen esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-
oikeuttaan apulaiskaupunginjohtajan 6.4.2021 tekemään
viranhaltijapäätökseen saadakseen tarkastettavakseen vielä päätöksenteon
perusteena olleet materiaalit ja hakijavertailut Mansikkalan koulukeskuksen
apulaisrehtorin viran (vakanssi 20008) täytöstä. Anne Nissinen kannatti
Nokelaisen esitystä.



Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty päätösesityksestä
poikkeava esitys, jota on kannatettu ja asiassa on järjestettävä äänestys.
Äänestyksessä alkuperäinen päätösesitys, otto oikeutta ei käytetä, on JAA ja
vastaesitys, otto-oikeutta käytetään, on EI. Suoritettiin äänestys, minkä
päätteeksi puheenjohtaja totesi äänestystuloksen olevan:
JAA 4 ääntä: Airas, Aalto, Helminen ja Lankinen
EI 7 ääntä: Telkkä, Äikää, Nokelainen, Hasu, Härkönen, Nissinen ja Saaristo

Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan kuntalain 92§ ja
hallintosäännön 48§ nojalla apulaiskaupunginjohtajan 6.4.2021 tekemään
viranhaltijapäätökseen Mansikkalan koulukeskuksen apulaisrehtorin viran
(vakanssi 20008) täytöstä. Kaupunginhallitus pyytää saada rekrytoinnissa
käytössä olleet hakemusaineistot kaupunginhallituksen käyttöön ja asia
palautetaan valmisteluun. Otto-oikeuden käyttämistä koskevaan asiaan eriävät
mielipiteet jättivät hallituksen jäsenet Helminen, Airas, Aalto ja Lankinen.

Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi

11 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. se valitsee kaupunginjohtajan virkaan oikeustieteiden maisteri,
varatuomari Kaisa Heinon. Valinta perustuu hakuasiakirjojen,
haastattelujen, soveltuvuusarvioinnin sisältävän henkilöarvioinnin ja
objektiivisesti tehdyn virkaan soveltuvan osaamisen kokonaisarviointiin.
Kaisa Heinon katsotaan kokonaisarvioinnin perusteella täyttävän
parhaiten kaupunginjohtajanviran kelpoisuusvaatimukset ja
hakuilmoituksessa mainitut valintaperusteet.

2. viran täytössä noudatetaan kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä
määritellyin edellytyksin koeaikaa ja virkaan valitun tulee ennen
virkasuhteen vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sen mukaisesti kuin lainsäädännössä tarkemmin
säädetään ja

3. se velvoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajat neuvottelemaan
voimassa olevien nykyisten johtajasopimusten sisältöihin pääpiirteiltään
pohjautuvan johtajasopimuksen. Sopimuksessa tulee ottaa huomioon
uudistuva yhden kaupunginjohtajan johtamisrakenne ja se tulee saattaa
kaupunginvaltuuston päätettäväksi toukokuun valtuuston kokouksessa.

Keskustelun aikana Ilkka Nokelainen teki seuraavan muutosesityksen:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle;
1. että valtuusto suorittaa kaupunginjohtajan vaalin virkaa hakeneiden
kelpoisten hakijoiden joukosta.



2. viran täytössä noudatetaan kunnallisen viranhaltijalain 8 §:ssä määritellyin
 edellytyksin koeaikaa ja virkaan valitun tulee ennen virkasuhteen
vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sen
mukaisesti kuin lainsäädännössä tarkemmin säädetään ja

3. se velvoittaa kaupunginhallituksen puheenjohtajat neuvottelemaan voimassa
olevien nykyisten johtajasopimusten sisältöihin pääpiirteiltään pohjautuvan
johtajasopimuksen. Sopimuksessa tulee ottaa huomioon uudistuva yhden
kaupunginjohtajan johtamisrakenne ja se tulee saattaa kaupunginvaltuuston
päätettäväksi toukokuun valtuuston kokouksessa.

Jani Telkkä kannatti Ilkka Nokelaisen ehdotusta.

Kokouskeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on
tehty kannatettu muutosehdotus ja asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja
ehdotti nimenhuutoäänestystä ja äänestysjärjestykseksi sitä, että
kaupunginhallituksen puheenjohtajan päätösesitystä kannattavat äänestävät
JAA ja Ilkka Nokelaisen tekemää muutosesitystä kannattavat äänestävät EI.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin viisi JAA –ääntä (Mikko Airas, Airi Aalto,
Anna Helminen, Veikko Lankinen ja Lilla Saaristo) ja kuusi EI –ääntä (Jani
Telkkä, Tarja Äikää, Ilkka Nokelainen, Mervi Hasu, Timo Härkönen ja Anne
Nissinen)

Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tulee Ilkka
Nokelaisen tekemä muutosehdotus.

Anna Helminen, Veikko Lankinen, Airi Aalto, Mikko Airas ja Lilla Saaristo
jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 593 0552
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Kaupunginjohtaja Kai Roslakka puh. 020 617 2226
Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino puh. 020 617 2206


