
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 12.4.2021 klo 15.00 – 16.52

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Airi Aalto ja Jani Telkkä.

3 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle
Merkittiin tiedoksi.

1. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot

2. Elinvoimatiimin tilanneraportointi
- Asiaa kokoukselle esittelivät kaupunginjohtaja Kai Roslakka,
apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n
toimitusjohtaja Lassi Nurmi ja Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja
Antti Oravuo.

3. Aluehallintoviraston tietopyyntö ESAVI/10179/2021 koskien kuntien ja
kuntayhtymien toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla ja
eriyttämisvelvollisuuden noudattamista

Konsernilakimies Milla Oinonen:
“Lyhyt sisällönkuvaus
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut aluehallintovirastoille tehtäväksi selvittää
kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden määräysvallassa olevien yksiköiden
kuntalain (410/2015) 126 §:n mukaisen kilpailutilanteessa markkinoilla
harjoittaman taloudellisen toiminnan (jäljempänä kilpailullinen toiminta)
laajuutta ja kilpailulain (948/2011) 30 d §:n mukaisen eriyttämisvelvollisuuden
noudattamista.

Selvityspyynnön toimittamista varten aluehallintovirasto on pyytänyt kuntia
keräämään ja antamaan sille tiedot kilpailulain 33 §:n nojalla seuraavista asioista:

1. Kunnan tai kuntayhtymän tietojen kokoamisesta ja toimittamisesta
vastaavan yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

2. Selvityspyynnön toimitusosoite (sähköpostiosoite)
3. Listaus niistä yhteisöistä (ml. säätiöt), joihin kunnan/kuntayhtymä käyttää

määräysvaltaa yhdessä useamman kunnan, kuntayhtymän tai valtion
kanssa. Listauksessa yhteisöistä esitetään nimi ja y-tunnus.



Imatran kaupunki on toimittanut yllä pyydetyt tiedot 6.4.2021
aluehallintovirastolle.”

4. Eksoten talousraportti 2/2021 ja Eksoten ja jäsenkuntien
neuvottelumenettelyvalmistelut kevät 2021

- Asiaa kokoukselle esittelivät kaupunginjohtaja Kai Roslakka ja
apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino.

5. Ote Imatran seudun ympäristölautakunta 16.3.2021 § 18
- Lausunto Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta sekä

Kaakkois-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmasta

6. Suomen Punaisen Ristin ilmoitus Imatran vastaanottokeskuksen sulkeminen
30.9.2021 mennessä

7. Lapsiasiavaltuutetun vuosikertomus 2020

8. Opetuspalveluiden päällikön viranhaltijapäätös 1.4.2021 § 5
- Perusopetuslain mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

9. Kaupunginhallituksen 22.3.2021 § 93; kirjoitusvirhe yhdistyksen nimessä Imatran
Eläkkeensaajat ry, oikea nimi on Imatrankosken Eläkkeensaajat ry.

4 Efetta Oy:n osakkeiden myyminen Meidän IT ja talous Oy:
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Efetta Oy:n osakkeista Meidän IT ja talous
Oy:n tekemän ehdollisen ostotarjouksen ja myydä kaupungin omistamat Efetta
Oy:n osakkeet, 115 kappaletta, Meidän IT ja talous Oy:lle 460 euron
kauppahinnalla. Samalla kaupunki sitoutuu siihen, että se ei tule käyttämään
Efetta Oy:n osakassopimuksen kohdan 16.1 mukaista lunastusoikeuttaan muilta
Efetta Oy:n osakkailta Meidän IT ja talous Oy:lle siirtyviin osakkeisiin.

Tällä päätöksellä Imatran kaupunginhallitus myös antoi osaltaan
omistajaohjauksen Efetta Oy:n osakekantaa omistaville Imatran kaupungin
osakkuusyhtiöille tai -yhteisöille Efetta Oy:n osakekannan myymisestä samoin
periaattein kuin kaupunki.

Kaupunginhallitus oikeutti konsernilakimiehen valmistelemaan osakkeiden
kauppakirjan tässä päätöksessä mainituin ehdoin yhteistyössä Meidän IT ja
talous Oy:n kanssa sekä valtuutti kaupunginjohtajan tai apulaiskaupungin-
johtajan allekirjoittamaan päätöksen mukaisen kauppakirjan kaupungin
lukuun.

5 Lausunto Etelä-Karjalan käräjäoikeuden tuomiopiirin lautamiesten
lukumäärästä
Kaupunginhallitus päättää todeta lausuntonaan, että se kannattaa
käräjäoikeuden tekemää esitystä kuntakohtaisesta lautamiesten lukumäärän
pitämisestä ennallaan tulevan valtuustokauden 2021 – 2025.



6 Eron myöntäminen Pekka Rädylle kunnallisista luottamustehtävistä
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto toteaa, että
Pekka Rädyn tilalle kaupunginvaltuuston jäseneksi tulee Helena Roiha.

Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston
puheenjohtajalle, että valtuuston puheenjohtaja vaalilain mukaisesti
pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden
kaupunginvaltuuston varajäsenen (KESK) Helena Roihan siirtyessä
valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
valitsee Pekka Rädyn tilalle kaupunginhallituksen varajäseneksi Helena
Roihan.

7 Vuoden 2021 elinvoimapanostushankkeiden tarkennukset
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen vuoden 2021
elinvoimapanostusvarauksista kohdennetaan Mellomäen kehittämishankkeelle
Saimaa Trail Centerille enintään 135.875 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa
alkuperäisen hankehakemuksen laajuisena vuoden 2021 aikana.
Imatrankosken elinvoimaa tukevina kohennustöinä päätetään toteuttaa myös
Inkerinaukion valaistus kevään aikana tarkentuvien suunnitelmien mukaisena
enintään 50.000 eurolla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että se osoittaa kaupunginhallituksen
toimenpide-kustannuspaikalta (kp 108) 32.000 euron rahoituksen pykälässä
kuvattuun ns. Sapuskajelppi-lahjakorttikampanjaan todeten samalla, että
yhdessä kaupungin konserniyhtiöiden kanssa sovitusti kaupunkikonsernin
kokonaislahjoitus kampanjaan muodostuu 40.000 euron suuruiseksi.

8 Selvitys kaupunginhallituksen alaisista kuntalaisaloitteista v. 2020
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee
tiedoksi vuoden 2020 kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset ja
toimenpiteet todeten aloitteet näiltä osin loppuun käsitellyiksi.

9 Kaupunginvaltuuston päätösten 15.3.2021 täytäntöönpano
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 15.3.2021
pannaan täytäntöön esityksen mukaisesti.

10 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuutetun Kaisa Kontiaisen
valtuustoaloite PK-yrityksille maksettavasta tuesta oppisopimus-
koulutuksen kuluihin
Kaupunginhallitus päätti saattaa asian valmisteltavaksi kehittämis- ja
työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomolle ja työllisyysasiantuntija Marika
Vennolle yhteistyössä tarpeellisten sidosryhmien ja vastuutahojen kanssa siten,
että asia saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 31.5.2021 mennessä.



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

12 Saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 593 0552
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Kaupunginjohtaja Kai Roslakka puh. 020 617 2226
Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino puh. 020 617 2206


