
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 3.5.2021 klo 15.00 – 18.47

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Nissinen ja Lilla Saaristo.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.
1. Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmä-suunnitelmasta

vuosille 2021-2032 sekä sitä koskeva vaikutusten arviointi
- Asiaa kokoukselle esitteli kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma

2. Psyykkaritoiminnan kehittämisvaiheen katsaus ja alueellinen
sairaalakoulukehittämispilotti
- Asiaa kokoukselle esitteli opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovio

3. Valtuustoaloite 15.2.2021 Valokuitu joka kotiin
- Asiaa kokoukselle esitteli tietohallintopäällikkö Petri Hiirsalmi

4. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
- Ei tiedoksiantoja

5. Muut asiat
- Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen avasi keskustelun

Imatran kaupungin johtamisen periaatteista
- Urheilutaloasiasta ja Itärata –hankkeen tiimoilta järjestetään

valtuustoseminaari ennen kesää.

4 Etelä-Karjalan maakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman
hyväksyminen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Etelä-Karjalan
maakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman hyväksymistä.



5 Sienimäen ylikulkukäytävän siltasopimus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen siltasopimuksen
Väyläviraston kanssa Sienimäen ylikulkukäytävästä.

6 Sopimus pyöräilylautan liikenteen järjestämisestä
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen pyöräilylautan toimintaa
koskevan sopimuksen Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön kanssa.

7 Apulaisrehtorin virkasuhde 1.8.2021 alkaen (vakanssi 20008),
Mansikkalan koulukeskus
Kaupunginjohtajan päätösesitys oli, että kaupunginhallitus valitsee
apulaisrehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen (vakanssi
20008) 1.8.2021 alkaen kuuden (6) kuukauden koeajalla KM, erityisopettaja
Katri Kurrosen

Keskustelun aikana kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ilkka
Nokelainen teki vastaesityksen, että Mansikkalan koulukeskuksen
apulaisrehtorin virkaan (vakanssi 20008) valitaan KM Kimmo Liukkonen ja
varalle KM, erityisopettaja Katri Kurronen.

Kaupunginhallituksen jäsenet Tarja Äikää ja Jani Telkkä kannattivat Ilkka
Nokelaisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty päätösesityksestä
poikkeava esitys, jota on kannatettu ja asiassa on järjestettävä äänestys.
Äänestyksessä kaupunginjohtajan päätösesitys on JAA ja muutosesitys on EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Anna Helminen, Mikko
Airas, Airi Aalto, Veikko Lankinen, Lilla Saaristo) ja 6 EI-ääntä (Ilkka
Nokelainen, Mervi Hasu, Timo Härkönen, Anne Nissinen, Jani Telkkä ja Tarja
Äikää).

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen päätökseksi on tullut Ilkka
Nokelaisen muutosehdotus äänin 6-5, jolloin Mansikkalan koulukeskuksen
apulaisrehtorin virkaan (vakanssi 20008) valitaan KM Kimmo Liukkonen.

Eriävän mielipiteen päätöksestä jättivät Anna Helminen, Airi Aalto, Mikko
Airas ja Kai Roslakka.

Mansikkalan koulukeskuksen apulaisrehtorin työpiste virkasuhteen alussa on
Mansikkalan koulukeskus.

Kimmo Liukkosen osalta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaista rikosrekisteriotetta ja
lääkärintodistus ei vaadita, koska palvelussuhde jatkuu saman työnantajan
palveluksessa keskeytyksettä.



Kimmo Liukkosen kieltäytymisen varalle varasijalle valittiin Katri Kurronen,
jonka on valintatilanteessa toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä
hyväksyttävä rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan Mansikkalan koulun johtavalle rehtorille. Rikosrekisteriote
ja lääkärintodistus on toimitettava viimeistään 31.5.2021 mennessä.

Palkkausperuste: OVTES kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja
työehtosopimuksen mukainen.

8 Oppivelvollisuuden laajentuminen, vaikutukset lukiossa
Kaupunginhallitus päätti merkitä alustavan laskelman tiedoksi ja
saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että mahdolliseen
lisätalousarvioon vuoden 2021 osalta palataan myöhemmin syksyllä, kun
opintojen maksuttomuuteen ja Covid-19 pandemiaan liittyvät vaikutukset
kuluvan vuoden talouteen ovat paremmin tiedossa.

9 Valtuutettu Lilla Saariston valtuustoaloite: Aloite koulumuseon
perustamisesta ja historiatiedon tallentamisesta
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että koulumuseota koskeva
aloite ja sen tarkoittaman toiminnan toteutusvaihtoehdot merkitään tiedoksi.

Aloitteen mukaisen toiminnan käynnistämiseen otetaan kantaa vuoden 2022
talousarviokäsittelyn (TA2022) yhteydessä.

Aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

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

11 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

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


