
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 23.5.2022 klo 15.00 – 17.25

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Juha-Pekka Natunen ja Krista Nordberg.

3 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi:
- Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön esittely
- Kuntapäättäjäpalvelun koulutuspolkujen esittely

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja pyysi
kaupunginhallitukselta 16.9.2022 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta.

5 Vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväksyi
vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta
1.1. – 31.12.2021.
Lisäksi valtuusto päätti, että teknisenä korjauksena pöytäkirjan liitetiedostoksi
vaihdetaan kaupunginhallituksen 4.4.2022 allekirjoittama ja tarkastuslautakunnan
sen jälkeen hyväksymä tilinpäätöskirja.

6 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivitys

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Imatran kaupungin suunnitelman
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen ja suunnitelman toteuttamisen
erityisiksi lähitavoitteiksi seuraavat:

1. Esteettömyyden parantaminen Esteetön ja turvallinen Imatra –hankkeessa (v.
2022) esille nousevien tarpeiden pohjalta ja



2. Syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteenä Ukrainalaisten pakolaisten onnistuneen
kotouttamisen yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeutti  Konsernipalvelut/Viestinnän tekemään
mahdolliset päätöksenteossa tulevat muutokset ja tarvittavat suunnitelman
ulkoasun ja sisällön tekniset tarkistukset.

7 Omavelkainen takaus Ukonranta Oy:lle

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Ukonranta Oy:lle enintään 640.000 euron
omavelkaisen takauksen.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 % suuruinen takausprovisio. Takausmaksu
määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman mukaan.

Ukonranta Oy:lle tulee toimittaa lainatakauksen vastavakuudeksi vähintään
200.000 euron kiinteistökiinnitysten jälkipantti.

Ukonranta Oy:n tulee toimittaa voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti
yksityiskohtaiset lainaehdot vt. kaupunginjohtajan hyväksyttäväksi.

8 Uuden keskusaseman suunnittelun käynnistäminen

Kaupunginvaltuusto päätti käynnistää Imatran uuden keskusliikenneaseman
suunnittelun liitteen mukaisten 4.11.2021 päivättyjen luonnosten pohjalta sekä
ohjaa Imatran Toimitilat Oy:tä toteuttamaan uuden asemarakennuksen
suunnittelun selostusosassa esitetyn mukaisesti.

9 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Nettipohjaisen
osallistamisjärjestelmän käyttöönotto

Kaupunginvaltuusto päätti, että valtuustoaloite otetaan huomioon
valtuustokauden Osallistu ja vaikuta –ohjelmassa ja aloite merkittiin loppuun
käsitellyksi.

10 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite Imatran
kaupungintalon toimintojen siirtämisestä Imatrankosken
keskustaan

Kaupunginvaltuusto merkitsi vastauksen valtuustoaloitteeseen tietoonsa saatetuksi
ja aloitteen loppuun käsitellyksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että lopullinen
muuttopäätös tehdään erikseen talousarvion 2023 yhteydessä.

11 Vt. kaupunginjohtajan johtajasopimus

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi saatetuksi.

12 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valitusasiassa,



kaupunginvaltuuston päätös 25.3.2022 § 36

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi saatetuksi.

13 Vastine markkinaoikeudelle valitusasiassa, kaupunginvaltuuston
päätös 3/2022 § 32

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi saatetuksi.

Valtuusto-
aloite

Valtuutettu Emilio Urpalainen: Lammassaaren ja satama-alueen
kehittäminen

Lisätietoja antaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä
kaupunginvaltuuston viranhaltijajohto

Yhteystiedot:
Valtuuston puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Päivi Marttila puh. 050 301 2828
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Antero Lattu puh. 0400 554 379

Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


