
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 25.1.2021 klo 17.30 – 19.56

Paikka Kaupungintalo, valtuustosali ja sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Nokelainen ja Sanna Prior.

3 Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi:

Saimaan Ammattiopisto Sampon ajankohtaiset asiat
- Asiaa kokoukselle esitteli Sampon rehtori Antti Lehmusvaara, kaupungin

edustajat Sampon hallituksessa Sanna Prior ja Suvi Rautsiala sekä
opetuspalvelupäällikkö Minna Rovio

Keskusvaalilautakunta 1.12.2020 § 5
- Varavaltuutetun määrääminen SDP:lle

4 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite: Kasvatuksen ja
koulutuksen kehittämissuunnitelmaa valmistelevan työryhmän
nimeäminen
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointilautakunnan päätöksen
kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja
raportoinnista sekä siitä, että erillistä työryhmää asiassa ei perusteta.

Kaupunginvaltuusto päättää, että edellä oleva päätös ja aloite merkitään tiedoksi,
sekä aloite merkitään loppuun käsitellyksi.

5 Aloitteet: Valtuutettu Timo Härkösen valtuustoaloite;
Valtuustoaloite koulurauhan turvaaminen, lainvastaisten tekojen
sekä rikosten ennaltaestämiseksi hyödyntäen etäopiskelua; Kosken
koulun 6K-luokan oppilaiden koululaisaloite/kuntalaisaloite;
Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Valtuustoaloite koulurauhan turvaamiseksi, lainvastaisen tekojen sekä rikosten
ennaltaehkäisemiseksi hyödyntäen etäopiskelua:

Etäopetusta ei voida perusopetuslain mukaan käyttää kurinpidollisena
rangaistuskeinona. Imatralla laadittu toimintamallisuunnitelma sisältää esityksen,



jolla käsitellään kiusaamiset ja lainvastaisen teot.

Raahen kaupunginvaltuuston Koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille
Tehdään yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu!

Imatran kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut ottaa vastaan haasteen ja lähtee
valmistelemaan mallia, jolla vahvistetaan kiusaamisvapaata kaupunkia ja
turvaverkkoa oppilasaloitteen idean pohjalta.

Kosken koulun 6K-luokan oppilaiden koululaisaloite/kuntalaisaloite:

Toimenpiteet:

1. Laaditaan kyltti/ liikennemerkki, jolla muistutetaan kiusaamattomuudesta tai
kielletään kiusaaminen ja laitetaan kylttinäkymään koko kaupungin alueella,
kuten esim. koulukeskuksissa

2. Otetaan käyttöön tapa, jossa säännöllisesti lukuvuoden aikana käydään
kiusaamisen ja lainvastaisen toimintamalli läpi kouluissa

3. Aktivoidaan moniammatillinen työ (OHR, Psyykkarit) asian ympärille
4. Järjestetään Verso malli – lisäkoulutus henkilöstölle
5. Nimetään Verso malli – vastuuhenkilö kouluille
6. Poliisin resursointi käydään läpi ja keskustellaan poliisin kuntakierroksella.

Toiveena on poliisien koulukäyntien lisäämiseen ja koulupoliisitoiminnan
järjestelmällinen toteuttaminen.

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä aloitteen tiedoksi ja loppuun käsitellyksi.

6 Maapoliittisen ohjelman päivitys
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen maapoliittisen ohjelman
2020 – 2025.

7 Imatran paikallisliikenteen ostoliikennesopimus (Bruttosopimus)
1.6.2021 - 2.6.2031
Kaupunginvaltuusto päätti, että Imatran paikallisliikenteen liikennöitsijäksi
sopimuskaudella 1.6.2021 – 2.6.2031 valitaan hankintakilpailutuksen perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt V-S Bussipalvelut Oy (Y-
tunnus 1481717-7). Sopimuskauden laskennallinen arvo on 18.817.417,00 € (alv 0 %).

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.
Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa, kun hankintapäätös on lainvoimainen.
Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma oikeutetaan allekirjoittamaan
hankintasopimus.



Lisätietoja antaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä
kaupunginvaltuuston viranhaltijajohto

Yhteystiedot:
Valtuuston puheenjohtaja Niina Malm puh. 020 617 2300
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Tommi Matikainen puh. 0400 810 031
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki puh. 050 331 0102

Kaupunginjohtaja Kai Roslakka puh. 020 617 2226
Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino puh. 020 617 2206


