
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginvaltuusto 
 
Aika 10.10.2022 klo 17.30 – 18.46 
 
Paikka Valtuustosali  
 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajat  
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanna Prior ja Suvi Rautsiala.  
 

3 Ilmoitusasiat 
 
Merkittiin tiedoksi: 
- Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä/Saimaan ammattiopisto Sampon 

tilannekatsaus 
   

4 Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite: Imatran 
purkutoiminta kiertotalouden piiriin 
 
Kaupunginvaltuusto päätti aloitteen johdosta seuraavaa: 
 
- Imatran kaupunkikonsernin kiinteistöjä purettaessa noudatetaan jatkossa 

oheismateriaalina esitettyjä kehittämisehdotuksia osana purkuprosessia. 
- Irtaimiston ja muun turvallisesti uudelleenkäytettävän materiaalin 

hyödyntämistä tarjotaan aina ensisijaisesti SaimaanVirralle ja/tai yksityisille 
kansalaisille tai muille yhteisöille silloin kun se on turvallista eikä hankaloita 
kohteen purku-urakkaa. 

- Aloite merkitään loppuun käsitellyksi. 

 
5 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Positiivinen 

erityiskohtelu työhönotossa miesten ja naisten tasapuolisen 
tehtäviin sijoittumisen edistämiseksi ja yhtäläisten 
uramahdollisuuksien luomiseksi 
 
Keskustelun aikana valtuutettu Vesa Julin esitti valtuutettu Timo Härkösen  
kannattamana toivomusponsiesityksen, että tulevissa rekrytointi- ja tasa- 
arvosuunnitelmien päivityksissä pyritään kohti sukupuolien tasa-arvoa ja  
velvoitetaan kaupunki käyttämään kaikkia tasa-arvolain mahdollistamia keinoja  
miespuolisten hakijoiden houkuttelemiseksi rekrytoinneissa.   



 
 
 
     

 

 
Kaupunginvaltuusto päätti, että  
- työpaikkojen markkinointia pyritään jatkossa kohdentamaan siten, että se 

tavoittaa laajemman joukon haettavaan tehtävään koulutettuja henkilöitä 
- aloite merkitään loppuun käsitellyksi. 
 
Toivomusponsiesitystä ei hyväksytty yksimielisesti, joten siitä äänestettiin ja Julinin 
toivomusponsiesitys hylättiin äänin 36-7.   

 

6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Vuokra-asunnot 
Oy:lle 
 
Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Imatran Vuokra-asunnot Oy:lle enintään  
826.915,87 euron omavelkaisen takauksen. 
 
Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 % suuruinen takausprovisio. Takausmaksu 
määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan 
pääoman mukaan. 
 
Imatran Vuokra-asunnot Oy:n tulee toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi 
vähintään 250.000 euron kiinteistökiinnitys. 
 
Imatran Vuokra-asunnot Oy:n tulee toimittaa voimassa olevan hallintosäännön 
mukaisesti yksityiskohtaiset lainaehdot konsernitalouspäällikön hyväksyttäväksi. 

 
7 Eron myöntäminen Kristine Myllerille hyvinvointilautakunnan 

varajäsenyydestä sekä Mitra Management Oy:n hallituksesta ja 
uusien jäsenien nimittäminen ko. tehtäviin 
 
Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Kristine Myllerille eron  
hyvinvointilautakunnan varajäsenyydestä sekä Mitra Management Oy:n hallituksen  
jäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin hyvinvointilautakunnan varajäseneksi Anne  
Suomalainen ja Mitra Management Oy:n hallituksen jäseneksi Anne Suomalainen.  

 
8 Vuoden 2022 investointimäärärahojen päivitys 

 
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä investointimäärärahan lisätarpeen  
jätevedenpuhdistamon ja kaupunki-infran saneerauskohteiden ylityksen osalta. 

 
9 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021 

 
Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen lausunnon tietoonsa saatetuksi. 

 
10 Kaupungin ja seurattavien yhteisöjen 2/3 osavuosikatsaus  

1.1. -  31.8.2022 
 

Kaupunginvaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi. 
 

 



 
 
 
     

 

11 Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kaupunginvaltuuston 
päätöksestä 11.10.2021 § 114 (asemakaavan muutos 1095, 
kaupunginosa 76 Rautio) koskien Kaukopään koulun suojelun 
poistamista 
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tietoonsa saatetuksi. 
 

12 Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022 – 2030 
 
Kaupunginvaltuusto merkitsi Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman 
2022 – 2030 tietoonsa saatetuksi. 

 
 
 
Lisätietoja päätöksistä antavat 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 


