
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 15.3.2021 klo 17.30 – 19.51

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja-Leena Patrakka ja Erkki Saarimäki.

3 Ilmoitusasiat
Merkittiin tiedoksi:
- Kasvatuksen ja koulutuksen kehittävän palautteen sekä laadun varmistamisen

observointityö Imatralla
o Reunamo Education Research toimitusjohtaja Leena Lahtinen esitteli

asiaa kokouksessa.

- Kuntavaalien 2021 siirtyminen; valtuuston puheenjohtaja totesi, että uusi
kuntavaalipäivä on 13.6.2021 ja valtuustokauden vaihdos 1.9.2021 alkuperäisen
1.6.2021 sijaan.

- Kaupunginjohtajan rekrytoinnin tilannekatsaus; hallituksen puheenjohtaja Anna
Helminen esitteli asiaa kokouksessa.

Merkittiin, että viimeisen ilmoitusasian esittelyn ajaksi apulaiskaupunginjohtaja
Kaisa Heino siirtyi yleisölle tarkoitettuun tilaan ollessaan asiassa esteellinen
asianosaisasemansa perusteella.

4 Asemakaavan muutos 1104; kaupunginosa 74 Vuoksenniska
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 1104, joka koskee
kaupunginosan 74 Vuoksenniska korttelin 126 matkailua palvelevien rakennusten
korttelialuetta (RM) ja korttelin 127 matkailuautoille ja -perävaunuille varattua
korttelialuetta, jota voidaan käyttää myös autopaikoitukseen, (RT-1) sekä
golfkenttäaluetta (VL-1) ja vesialuetta (W).

5 Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2021 – 2024
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman
vuosille 2021 – 2024.

6 Imatran kaupungin ja seurattavien yhteisöjen vuoden 2020
talousarvion toteutuminen
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi vuoden 2020 kaupungin talousarvion
toteutumaraportin.



Talous- ja rahoitushallintopalvelut oikeutettiin tekemään raporttiin ja tarvittaessa
listatekstiin mahdolliset tekniset muutokset.

7 Joukkoliikenteen lipputuotteet
Kaupunginvaltuusto päätti, että joukkoliikenteen osalta otetaan käyttöön seuraavat
uudet taksat:

- 360 vrk iLippu aikuiset 540 €
- 360 vrk iLippu nuoret 7-16 vuotta 220 €
- 360 vrk iLippu opiskelija 350 €
- 360 vrk iLippu eläkeläiset 380 €
- iLippu seutulippu 60 €/30 vrk

Keskustelun aikana valtuutettu Härkönen teki toivomusponnen, että
lipputuotteiden hinnoissa tultaisiin huomioimaan alennetusti työttömät henkilöt
sekä yli 80-vuotiaiden osalta matkojen maksuttomuus. Valtuutetut Saarimäki ja
Miettinen kannattivat Härkösen ponsiesitystä.

Valtuutettu Kontiainen esitti toivomusponnen laajentamista koskemaan
selvitykseen kokonaan maksuttomasta joukkoliikenteestä. Valtuutettu
Juutilainen, Prior, Häkkinen ja Hujanen kannattivat valtuutettu Kontiaisen
ponsiesitystä.

Valtuutettu Rautsiala esitti kahden edellä esitetyn toivomusponnen yhdistämistä
ja sellaisen toivomusponnen muotoilua, että valtuusto voi yksimielisesti
hyväksyä yhtenäisen toivomusponnen. Rautsialan esitystä kannattivat
valtuutetut Saarimäki, Hämäläinen ja Tanninen.

Puheenjohtaja tiedusteli keskustelun aikana esitettyjen toivomusponsien
perusteella, voiko valtuusto hyväksyä yksimielisesti seuraavan toivomusponnen:
Kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä TA2022 selvitetään ja tehdään
linjaukset mahdollisuudesta kokonaan maksuttomaan joukkoliikenteeseen
Imatralla tai vaihtoehtoisesti lipputuotteiden alennetut hintaluokat työttömille ja
ikäihmisille.

Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä edellä puheenjohtajan tiedustelussa
esitetyn toivomusponnen.

8 Selvitys valtuustoaloitteista v. 2020
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi keskeneräisten vuotta 2020 koskevien
valtuustoaloitteiden tämänhetkisen valmistelutilanteen ja toteaa, että muut aloitteet
on käsitelty ja merkitty päätöksenteon yhteydessä loppuun käsitellyiksi.

9 Nuorten palveluiden lisämäärärahan kohdistaminen vuodelle 2021
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Nuorten palveluiden kehittämissuunnitelman
vuodelle 2021.



Valtuusto-
aloite

Kokoomuksen valtuustoryhmä; Valtuustoaloite PK-yrityksille
maksettavasta tuesta oppisopimuskoulutuksen kuluihin

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


