
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 25.4.2022 klo 17.30 - 18.40

Paikka Valtuustosali sekä Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Menna ja Sari Miettinen.

3 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi:
- Nuorisovaltuuston esittely
- Lasten Parlamentin esittely
- Voimassa olevat delegointipäätökset

4 Henkilöstökertomus vuodelta 2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 tietoonsa
saatetuksi.

5 Hallintosäännön 45 ja 46 pykälien muutokset

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Imatran kaupungin hallintosääntöön tehdyt
päivitykset ja päätti, että muutokset astuvat voimaan välittömästi päätöksenteon
jälkeen.

6 Urheilutalon sijoituspaikka

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä uuden urheilutalon sijoituspaikaksi
Ukonniemen urheilukeskittymän.

7 Eron myöntäminen Seppo Heikinheimolle kunnallisista
luottamustehtävistä ja uusien edustajien nimeäminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää eron Seppo Heikinheimolle Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston varajäsenyydestä ja valitsi
hänen tilalleen Janne Hämäläisen.



8 Eron myöntäminen Marja Estolalle kaupunginhallituksen
jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Marja Estolalle eron kaupunginhallituksen
jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Anna Keskisaaren.

9 Eron myöntäminen Anna Keskisaarelle kaupunkikehitys-
lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Anna Keskisaarelle eron
kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen Marja Estolan.

10 Eron myöntäminen Anssi Piiraiselle keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Anssi Piiraiselle eron keskusvaalilautakunnan
varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä, ja valitsi hänen tilalleen Jukka Tavin.

11 Selvitys kaupunginhallituksen alaisista kuntalaisaloitteista v.
2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi vuoden 2021 kuntalaisaloitteet ja niihin
annetut vastaukset ja toimenpiteet todeten aloitteet näiltä osin loppuun
käsitellyiksi.

12 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginvaltuusto päätti
- nimetä kaupunginjohtajan virkaan suostumuksensa antaneen Matias Hildenin

sekä päättää, että Hilden hoitaa tehtävää virkaa tekevänä, kunnes edellisen
viranhaltijan virkasuhteen purkua koskeva päätös ja nyt tehtävä päätös ovat
saaneet lainvoiman, jonka jälkeen kaupunginjohtajan virkasuhde jatkuu
toistaiseksi voimassa olevana.

- että kaupungin hallintosäännön uudistaminen käynnistetään viivytyksettä
vastaamaan edellä kuvattua virkamuutosta ja johtamisuudistusta siten, että
samalla toteutetaan kaupungin johtamiseen liittyvien vastuunjakojen
tarkentaminen myös muiden johtavien virkojen osalta, sekä päättää, että niin
kauan kuin uusi hallintosääntö ei ole voimassa, nykyisessä hallinto-säännössä
strategia- ja hallintojohtajalle määritellyistä tehtävistä ja vastuista vastaa
kaupunginjohtaja.

- valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajat neuvottelemaan Matias
Hildenin kanssa edeltäneiden johtajasopimusten sisältöihin pohjautuvan
johtajasopimuksen sekä sopimaan hänen kanssaan viranhoitoon liittyvistä
väliaikaisista velvoitteista ja ehdoista siihen saakka, kunnes virkaa koskeva
johtajasopimus on lainvoimaisesti hyväksytty.

Tämän nimityksen mukainen kaupunginjohtajan viranhoito alkaa välittömästi.
Virkasuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.



Valtuusto-
aloitteet

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran
kaupungin on selvitettävä keilailuharrastuksen jatkon
mahdollisuudet urheilutalon purkamisen vuoksi

Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: Lähiruoan
mahdollisuudet ja huoltovarmuus

Valtuutettu Heini Vesterisen valtuustoaloite: Kuvataiteen
perusopetuksen aloituspaikat tulee palauttaa Virta-opistoon ja
koko Imatran lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tila
tarkistaa

Lisätietoja antaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä
kaupunginvaltuuston viranhaltijajohto

Yhteystiedot:
Valtuuston puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Päivi Marttila puh. 050 301 2828
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Antero Lattu puh. 0400 554 379

Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


