
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 20.6.2022 klo 15.00 – 17.56

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Nissinen ja Sanna Prior.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi:
1. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus

- Asiaa kokoukselle esitteli kaavoituspäällikkö Kärkkäinen Saija

2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
- Jäsen Timo Härkönen kertoi turvallisuustyöryhmän ajankohtaisista asioista

      - Jäsenet Anne Nissinen ja Helen Roiha kertoivat koulutuskuntayhtymän
         ajankohtaisista asioista
      - Jäsen Helena Roiha kertoi hyvinvointilautakunnan ajankohtaisista asioista

3. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 2.5.2022 / Hallituksen esitys
eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi
laeiksi
- Lausuntopyyntö, luonnos laista ja siihen annettu lausunto ovat

oheismateriaalina.

4. Matkaraportit ja matkaohjelmat
- Frankfurt Oder Slubice, 7. – 11.5.2022
- Bergamo, Iseo 23. – 27.5.2022

5. Ilmoitus Kiinteistö Oy M2-Kodit jättämästä purkulupahakemuksesta, Mäentaus 2
sijaitsevista asuntokerrostaloista (4 kpl) sekä niihin liittyvistä rakenteista ja
rakennelmista

6. Ilmoitus Imatran kaupungin jättämästä purkulupahakemuksesta osoitteessa
Torkkelinkatu 1 sijaitsevasta rakennuksesta (ns. Lähteen talo)

7. Korkein hallinto-oikeus 9.6.2022 / Lausumapyyntö muutoksenhakemuksesta



8. Kansainvälinen koulutus/ajatuspolkustrategialuonnoksen esittely
- Asiaa kokoukselle esitteli opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että purkulupahakemusten osalta
vuokralaisten niin ilmoittaessa mahdollinen maanvuokrasopimus voidaan päättää.

4 Oppisopimuslisä yrityksille

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kriteerit oppisopimuslisän kokeilulle. Kokeilu
käynnistetään välittömästi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että mikäli syksyllä
todetaan kiinnostuksen kokeiluun edellyttävän lisäpanostusta rahoituksen
riittävyyteen, hallitus palaa asiaan.

5 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä
koskevaksi lainsäädännöksi

Kaupunginhallitus päätti antaa lausuntonaan pykälän liitteenä olevan
työllisyysasiantuntija Marika Vennon esityksen mukaisen lausunnon.

6 Kutsunnat Etelä-Karjalassa 2022

Kaupunginhallitus päätti osallistua kutsuntaan 14. – 15.9.2022 osallistuvien
kahvitilaisuuden kustannuksiin 1.500 eurolla sekä osoittaa tarvittavaa
vieraanvaraisuutta kutsunnan järjestäjille.

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tervehdyksen esittäjäksi 14.9.2022 Pia Rantasen
ja 15.9.2022 Juuso Häkkisen klo 8.45 Kulttuuritalo Virrassa pidettävään
avajaistilaisuuteen.

Kaupunginhallitus valtuutti nuorten palvelut nimeämään kutsuntapaikalle
kutsuntapäiviksi aikalisähenkilöstön. Molempina päivinä kutsuntapaikalla on oltava
aikalisähenkilöstöstä 3 henkilöä.

Kaupunginhallitus nimesu lisäksi liikunnanohjaaja Suvi Seppäsen osallistumaan
kutsuntatilaisuuksiin.

7 Sansia Oy:n osakkeen hankinta Imatran kaupungille ja muille
konsernin hankintayksiköille

Kaupunginhallitus päätti hankkia Sansia Oy:n osakkuuden ja hyväksyi yhtiön
osakassopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti kaupungin määräysvallassa
olevat tytäryhteisöt tekemään vastaavan päätöksen mikäli ne katsovat asiakkuuden
tarpeelliseksi.

8 Imatran kaupungin sitoutuminen Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n
kuntarahaosuuteen alkavalla ohjelmakaudella



Kaupunginhallitus päätti, että Imatran kaupunki sitoutuu Leader-toiminnan
rahoittamiseen alkavalla ohjelmakaudella esitetyssä muodossa
(enintään 128 319 euroa/vuosi).

9 Talouden kuukausiraportti 5/2022

Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin 5/2022 tietoonsa saatetuksi.

10 Viranhaltijapäätökset

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

11 Saapuneet kirjeet

Merkittiin 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 lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt.
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


