
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 24.5.2021 klo 15.00 – 18.48

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Suvi Rautsiala ja Anu Urpalainen.

3 Ilmoitusasiat
Ajankohtaiskatsaus nuorisopalveluiden tilanteeseen

- Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala esitteli
nuorisopalveluiden toimenpiteitä pandemian aikana sekä palveluiden
nykytilaa.

- Nuorisovaltuuston edustaja Santtu Pettinen esitti kannanottoja
nuorten näkökulmasta, mm. ajatuksia mopotoiminnan
kehittämistarpeista.

4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020
Kaupunginvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja
valtuustokaudelta 2017 - 2021 tiedoksi ja pyytää kaupunginhallitukselta
24.9.2021 mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta.

5 Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden
myöntäminen

Kaupunginvaltuusto päätti
- korvattuja vahinkoja ja vakuutusmaksuja vastaava

määrä yhteensä 90 851,25 euroa tuloutetaan
vahinkorahastosta tuloslaskelmaan
vahinkorahaston sääntöjen mukaisesti,

- edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen
muodostuva tilikauden ylijäämä 4 412 518,31 euroa
kirjataan taseen oman pääoman lisäykseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
ja hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille



vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.

Kokous keskeytettiin klo 18.27-18.33 väliseksi ajaksi.

6 Etelä-Karjalan maakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman
hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Karjalan maakunnallisen
vammaispoliittisen ohjelman.

7 Business Mill -hautomon jatkorahoitus 2022 - 2023
Kaupunginvaltuusto päätti, että Imatran kaupunki sitoutuu Business Millin
kuntarahoituksen 24 044 euron vuosittaiseen maksuosuuteen vuosina 2022 - 2023.

8 Asemakaavan muutos 1094; kaupunginosat 14, Onnela ja 12,
Imatrankoski
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 1094,
joka koskee kaupunginosan 14 Onnela kortteleita 1–16, 19, 22, 23, 25–27, 30 ja 41
sekä katu- ja virkistysaluetta sekä kaupunginosan 12 Imatrankoski katu-, liikenne-,
suojaviher- ja virkistysaluetta.

9 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1093; kaupunginosa 15,
Meltola
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan ja asemakaavamuutoksen 1093,
joka koskee kaupunginosan 15 Meltola kortteleita 1, 2, 4–38, 82–87 & 121–123 sekä
katu- ja virkistysaluetta.

10 Valtuutettu Lilla Saariston valtuustoaloite: Aloite koulumuseon
perustamisesta ja historiatiedon tallentamisesta
Kaupunginvaltuusto päätti, että koulumuseota koskeva aloite ja sen tarkoittaman
toiminnan toteutusvaihtoehdot merkitään tiedoksi.

Aloitteen mukaisen toiminnan käynnistämiseen otetaan kantaa vuoden 2022
talousarviokäsittelyn (TA2022) yhteydessä.

Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi.

11 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuutetun Kaisa Kontiaisen
valtuustoaloite PK-yrityksille maksettavasta tuesta
oppisopimuskoulutuksen kuluihin
Yritysten oppisopimuslisä valmistellaan työllisyyden edistämisen
toimenpiteenä päätettäväksi vuoden 2022 talousarviokäsittelyssä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi päätöksen tiedoksi ja merkitsi samalla
asiaa koskevan aloitteen loppuun käsitellyksi.

12 Oppivelvollisuuden laajentuminen, vaikutukset lukiossa
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä alustavan laskelman tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti, että mahdolliseen lisätalousarvioon vuoden 2021 osalta



palataan myöhemmin syksyllä, kun opintojen maksuttomuuteen ja Covid-19
pandemiaan liittyvät vaikutukset kuluvan vuoden talouteen ovat paremmin tiedossa.

13 Ilmastotoimenpiteiden vuosikello eli hillintätoimien suunnitelman
väliraportti toukokuu 2021
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2021
väliraportin tiedoksi.

Valtuusto-
aloitteeet

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Laaja selvitys eri yhdistysten ja
toimijoiden harrastetilatarpeista ja harrastamisen edellytysten varmistamisesta

Kokoomuksen valtuutettu Sanna Priorin valtuustoaloite: Työsuhdepyöräsopimus
kaupungin työntekijöille

Imatran Siniset valtuutettujen Airi Aallon, Hannu Tuovilan, Liisa Lajusen ja Arto
Pulkkisen valtuustoaloite: Koronaexit – Hyvinvointi takaisin

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


