
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 14.11.2022 klo 13.00 – 15.29

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pia Rantanen ja Helena Roiha.

3 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi:

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 24.10.2022
- Virkasuhteen purkamista koeajalla koskeva kunnallisvalitus

4 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 7,36
prosenttiyksikköä.

5 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2023

Kaupunginvaltuusto päätti määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023
seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,90 %
- vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,45 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- voimalaitoksen veroprosentti 3,10 %.

Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen määrätä veroprosenttia.

6 Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 – 2025
taloussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päätti



 hyväksyä käytettävän talousarvioasetelman vaadittavine toimenpiteineen ja
vahvistaa vuoden 2023 talousarvion käyttöohjeineen, selostuksineen ja
liitteineen, hyläten talousarvioon kohdistuvat ehdotukset ja hakemukset
muilta osin,

 hyväksyä talousarvion sitovuusmääräykset talousarvion käyttöohjeiden
mukaisesti,

 tiedostaa ohjeellisena noudatettavaksi taloussuunnitelmavuodet 2024–
2025, jotka eivät lopullisten valtionosuuksien määräytyessä lopullisesti
vuoden 2022 tilinpäätöksiin perustuen ole tarkasti ennakoitavissa,

 että lautakunnan tulee raportoida sitovien tavoitteiden mittareita ja niiden
arvoja, jolla seurataan tavoitteen toteutumista, osavuosikatsauksissa
04/2023 ja 08/2023

 ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa,
 hyväksyä maksut ja myyntitulot 2023-kirjassa esitetyt kunnallisten

maksujen määräytymisperusteet, periaatteet ja maksuluokat sekä maksut
 oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa antamaan määrärahojen

käyttöön liittyviä ohjeita varainhoitovuoden aikana,
 strategisille yhtiöille annettavista tavoitteista sekä tytäryhtiöiden tilikauden

aikaisesta seurannasta ja raportoinnista osavuosikatsauksissa 04/2023 ja
08/2023,

 oikeuttaa talous- ja rahoitushallintopalvelut tekemään tarvittavat tekniset
muutokset ja korjaukset vuoden 2023 talousarvioon ennen sen
valtuustokäsittelyä,

 todeta talousarvion käsittelyn yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet, pois
lukien aloite kuvataiteen perusopetuksen aloituspaikoista, loppuun
käsitellyiksi,

 että koko konsernin strategisiin tavoitteisiin lisätään, että
yrittäjämyönteisyyden kehittämiseksi kaupunkikonsernin palveluprosesseja
kehitetään siten, että vuoden 2023 loppuun mennessä yritysten
yhteydenottoihin vastataan viimeistään kahden arkipäivän sisällä
yhteydenotosta,

 että avustukset viedään kokonaisuutena valtuuston hyväksyttäväksi, jonka
jälkeen kaupunginhallitus päättää talousarvion puitteissa niiden jakamisesta
hakijoille talousarviovuoden aikana.

Talousarviokirjan käsittelyn aikana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Timo Härkönen esitti valtuutettu Sami Rossin kannattamana seuraavan
muutosesityksen: " Teemme esityksen, ettei kaupunginhallituksen
kohdentamattomiin elinvoimapanostuksiin kustannuspaikalle 109 myönnetä
500000 euroa, vaan 100000 euroa. Haluamme vähentää toimintamenojen
palvelujen ostoja 400000 eurolla. Talousarviokirjan sivulta 25. Tili R50."

Asiasta äänestettiin ja äänestystulos oli seuraava: Hallituksen pohjaesitys 32 ääntä,
Timo Härkösen muutosesitys 10 ääntä ja ei yhtään tyhjää ääntä. Hallituksen
pohjaesitys voitti äänin 32-10 ja tuli näin kaupunginvaltuuston päätökseksi.



7 Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen muuttamisen
liitteen mukaisesti.

8 Mitra Management Oy:n pääoman vahvistaminen ja alaskirjaus

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Mitra Management Oy:lle osakeyhtiönlain 12 luvun mukaista
pääomalainaa 3,5 miljoonan euron edestä siten, että lainasta 1,5 miljoonaa
euroa voidaan nostaa vuonna 2022. Vuosina 2023 ja 2024 lainaa voidaan nostaa
kumpanakin vuotena miljoona euroa. Lainojen juoksuaika on seitsemän vuotta,
ne myönnetään kertalyhenteisinä ja korottomina. Konsernitalouspäällikkö
oikeutetaan hyväksymään ehtojen mukaiset velkakirjat.

2. oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään vuosina 2022–2024 kunakin
vuonna enintään 750 000 euron lisäpääomalainan, jonka korko vahvistetaan
lainan nostohetkellä yhtiön luottoluokituksen sekä vakuustason perusteella
noudattaen komission vahvistamia korkomarginaaleja (tällä hetkellä yhtiön
osalta 1,0–2,2 %). Muilta osin lisäpääomalainoissa noudatetaan vastaavia ehtoja
kuin 1-kohdan mukaisissa lainoissa.

3. että kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä Mitra Management Oy:n
omistuksen arvoon tehdään 8 662 616,03 euron arvonalennus.

9 Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite: John Lennonin
rauhankappale Imagine koskinäytösten musiikiksi

Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupunginhallituksen käsittelyn tietoonsa
saatetuksi ja merkitsi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja päätöksistä antavat 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


