
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginhallitus 
 
Aika 11.4.2022 klo 15.00 -  
   
Paikka Kokoushuone Vallinkoski (138) sekä Teams-kokous 
 
  
Päätetyt asiat 
 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Härkönen ja Anne Nissinen 
 

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 

 
Merkittiin tiedoksi: 

1. Ajankohtaiset asiat 

- Asiaa kokoukselle esitteli Poliisipäällikkö Karvonen Kaakkois-Suomen 

poliisilaitokselta. 

2. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus 

- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoitusinsinööri Timo Könönen 

3. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n, Mitra Management Oy:n  

ja Imatran Vuokra-asunnot Oy:n toiminnan raportointi ja  

tilannekatsaus 

-     Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Lassi Nurmi 

4. Jätevedenpuhdistamon saneerauksen tilanne 

- Asiaa kokoukselle esitteli vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen 

5. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien 

tiedoksiannot 

 

4 Lausunto Eksoten maahanmuuttopalvelujen uudelleen järjestelystä 

vuodesta 2023 eteenpäin 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan, että kotouttamis-palvelujen 
tehtäväkokonaisuus on parasta järjestää alueellisesti siirtymäkaudella 2023 - 2024. 
Sen jälkeen kotouttamispalvelut tulee järjestää työllisyyden yhteistoiminta-alueella, 
koska kotouttamispalvelut liittyvät tiiviisti TE-palveluihin ja elinvoiman 
kehittämiseen. Siirtymävaiheessa olisi toimivin vaihtoehto järjestää 
kotouttamispalvelut isäntäkuntamallilla Lappeenrannan kaupungilla.  

 

5 Lausunto TE2024-uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun 



 
 
 
     

 

osallistumisesta 
 
Kaupunginhallitus päättää esittää lausuntonaan, että Imatran kaupunki sitoutuu 
TE2024 maakunnalliseen valmisteluun. Valmistelun tulee turvata, että TE-palvelut  
säilyvät lähipalveluina Imatran seudulla, niin että käyntiasiakkuuspisteitä 
maakunnassa on vähintään kaksi, joista toinen sijaitsee Imatralla. 

 
Imatran kaupunginhallitus ei ota tässä vaiheessa kantaa, millä tavoin 
järjestämisvastuu maakunnassa tulisi toteuttaa.  
 

6 Selvitys kaupunginhallituksen alaisista kuntalaisaloitteista v. 2021 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee 
tiedoksi vuoden 2021 kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset ja toimenpiteet 
todeten aloitteet näiltä osin loppuun käsitellyiksi. 
   

7 Eron myöntäminen Anssi Piiraiselle keskusvaalilautakunnan 

varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen 

 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Anssi  
Piiraiselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen 
Juuso Mustosen. 
 

8 Kaupunginvaltuuston 25.3.2022 päätösten täytäntöönpano 

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 25.3.2022 pannaan 

täytäntöön esityksen mukaisesti. 

 

9 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 

 

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

10 Saapuneet kirjeet 

 

Merkittiin tiedoksi. 

 

11 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 

 

Kaupunginhallitus poisti kaupunginhallituksen päätöksen 4.4.2022 § 113. 
 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää 
suostumuksensa mukaisesti kaupunginjohtajan virkaan Matias Hildenin sekä 
päättää, että Hilden hoitaa tehtävää virkaa tekevänä (vt), kunnes edellisen 
viranhaltijan virkasuhteen purkua koskeva päätös ja nyt tehtävä päätös ovat 
saaneet lainvoiman. Sen jälkeen kaupunginjohtajan virkasuhde jatkuu 
toistaiseksi voimassa olevana. 
Hallitus esittää myös valtuustolle, että kaupungin hallintosäännön 



 
 
 
     

 

uudistaminen käynnistetään vastaamaan virkamuutosta siten, että samalla 
toteutetaan kaupungin johtamiseen liittyvien vastuunjakojen tarkentaminen 
myös muiden johtavien virkojen osalta. Niin kauan kuin uusi hallintosääntö ei 
ole voimassa, strategia- ja hallintojohtajalle määritellyistä tehtävistä ja vastuista 
vastaa kaupunginjohtaja. 
Tämän nimityksen mukainen kaupunginjohtajan viranhoito alkaa välittömästi 
valtuuston päätöksellä. 
Lisäksi kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan johdolla käynnistetään johtajasopimuksen valmistelu Matias 
Hildenin kanssa. 
 
Lehdistötiedote aiheesta ja sen ohessa hyväksytty päätösesitys. 
 

 

 
 
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 
 

https://www.imatra.fi/uutinen/2022-04-11_kaupunginhallitus-esitt%C3%A4%C3%A4-matias-hildenin-nime%C3%A4mist%C3%A4-kaupungin-johtoon

