
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 31.1.2022 klo 15.00 – 16.01

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sari Miettinen ja Anne Nissinen.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:
1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien

tiedoksiannot

- Jäsenet Anne Nissinen ja Helena Roiha kertoivat koulutuskuntayhtymän
ajankohtaisista asioista

- Jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan ajankohtaisista asioista
- Jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten ajankohtaisista asioista
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna Helminen kertoi maakuntavaltuuston

ajankohtaisista asioista

2. Yhteistyösopimus 2022 työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(TYP) Etelä-Karjalan alueella
- Parikkalan kunnanhallitus 11.1.2022 § 13
- Lappeenrannan kaupunginhallitus 17.1.2022 § 16
- Luumäen kunnanhallitus 17.1.2022 § 7
- Rautjärven kunnanhallitus 20.12.2021 § 262

3. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaaminen: Sopimus
takausvastuista ja vastavakuudeksi asetettavat kiinnityskohteet
- Luumäen kunnanhallitus 17.1.2022 § 20
- Parikkalan kunnanhallitus 24.1.2022 § 20

4. Maakunnallisen yritysten omistajavaihdospalvelun rahoittamiseen osallistuminen
2022 – 2023
- Luumäen kunnanhallitus 17.1.2022 § 9

5. Suomen Kuntaliitto



- Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2022 - 2025 on valittu

6. Sisäministeriön lausuntopyyntö 11.1.2022 koskien valtioneuvoston asetusta
rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5
ja 6 §:n muuttamisesta
- Imatran kaupungilla ei ole tarvetta antaa asiasta lausuntoa.

4 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja opetustoimen muu rahoitus
vuonna 2022, päätös opetus- ja kultturitointa varten myönnettävästä
valtionosuudesta 2022 sekä päätös kotikuntakorvauksista vuodelle
2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi valtionosuusselvityksen ja päätti samalla,
ettei oikaisuvaatimuksiin ole aihetta.

5 Sopimus Kiinteistö Oy Imatran Keskusaseman omistaman
rakennuksen ja yhtiö purkamisesta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevat sopimukset koskien KOY Imatran
Keskusaseman purkamista ja osakekauppaa, kuitenkin niin, että osakekaupan osalta
myyvän osapuolen vastikevelvollisuus ulottuu vähintään 31.5.2022 saakka.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti tilahallintapäällikön, tai hänen estyneenä ollessaan
strategia- ja hallintojohtajan hyväksymään kaupungin puolesta purku-urakan
toteuttamisen, mikäli purkamista ei saada toteutettua sopimuksessa sovittujen
enimmäismaksuosuuksien puitteissa.

6 Konserniohjaus Mitra Management Oy:lle KOy Imatran Leipäkiventie
5 osakkeiden ostosta

Kaupunginhallitus hyväksyi Mitra Management Oy:n konserniohjauspyynnössä esitetyn
osakekaupan toteuttamisen.

7 Viranhaltijapäätökset

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

8 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

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
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman puh. 020 617 2233


