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Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

KV Tämä kaupunginvaltuuston kokouskutsu on laitettu näh tä vil le
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle ja julkaistu kau pun gin
internet-sivuilla 8.11.2017:

 "Imatran kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupungintalolla maa nan tai-
na 13.11.2017 klo 17.30. Kokouksessa kä si tel lään esityslistassa nro
10 / 2017 mainitut asiat. Esityslista on nähtävänä kaupungin
internet-sivuilla 8.11.2017 alkaen.

 Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Imatran kaupungin asia kas pal-
ve lus sa, kaupungintalolla tiistaina 21.11.2017 klo 9.00 - 11.30.

 Niina Malm   Kaisa Heino
 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja hallintojohtaja"

Päätös:
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Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

2
Pöytäkirjantarkastajat

KV

Päätös:
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Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

3
Ilmoitusasiat

KV
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Kaupunginhallitus § 289 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

4
Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018

376/02/03/02/2017

KH § 289 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 23.10.2016, ta lous- ja
rahoitus suun nit te lu pääl lik kö Raikko Törönen:

 "Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kun nan-
val tuus to määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa
sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro pro-
sen tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

 Kiinteistöverolain (11 § 4 momentti) kunnan tulee ilmoittaa kiin teis tö-
ve ro pro sen tit Verohallinnolle vii meis tään verovuotta edeltävän vuo-
den marraskuun 17. päivänä.

 Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan
nou dat taa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä-
hin tään alinta lain mukaista prosenttia.

 Hallitus perui kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotukset vuodelle
2018.
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Kaupunginhallitus § 289 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää olla korottamatta kiinteistöveroprosentteja ja mää rää ne
vuodelle 2018 seuraavasti:

 . yleinen kiinteistöveroprosentti   1,55 %
 . vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti  0,41 %
 . muiden asuinrakennusten veroprosentti  1,00 %
 . yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 . voimalaitoksen veroprosentit   3,10 %

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen määrätä ve ro pro-
sent tia.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää olla korottamatta kiin teis tö ve ro pro sent-
te ja ja määrää ne vuodelle 2018 seuraavasti:

 . yleinen kiinteistöveroprosentti   1,55 %
 . vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti  0,41 %
 . muiden asuinrakennusten veroprosentti  1,00 %
 . yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %
 . voimalaitoksen veroprosentit   3,10 %

 Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erikseen määrätä ve ro pro-
sent tia.

Päätös:
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Kaupunginhallitus § 290 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

5
Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

376/02/03/02/2017

KH § 290 Valmistelija: Kai Roslakka

Talous- ja rahoitushallintopalvelut 23.10.2017, talous- ja
rahoitussuun nit te lu pääl lik kö Raikko Törönen:

"Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään ta lous ar vion
hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tu lo ve ro pro sen tis ta,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe rus teis ta.

Kunnan tulovero määräytyy luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tu-
lo jen perusteella (tuloverolaki 1535/1992).

Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tark kuu-
del la (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010)
mu kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Ve ro hal-
lin nol le viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (en-
nak ko pe rin näs sä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tu lo ve ro pro-
sent tia (verotusmenettelylain 91 § a § 2 momentti)."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
vah vis taa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 20,0 %.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2018
tuloveroprosentiksi 20,0 %.

Päätös:
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Kaupunginhallitus § 297 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

6
Imatran Vuokra-asunnot Oy:n takaushakemus

2276/02/05/06/2017

KH § 297 Valmistelija: Kaisa Heino

Imatran Vuokra-asunnot Oy:n takaushakemus 6.10.2017:

  "OMAVELKAINEN TAKAUS Imatran Vuokra-asunnot Oy:lle

Imatran Vuokra-asunnot Oy toteuttaa Vuoksenniskan keskustaan
osoit tee seen Vuoksenniskantie 95 asuin-/liikerakennuksen. Hanke
si säl tää 42 kpl esteettömiä vuokra-asuntoja, joista 21 kpl tulee Ek so-
ten senioriasunnoiksi ja 21 kpl yhtiön vuokra-asunnoiksi. Hank kee-
seen sisältyy 239 m2 liiketila, johon kaupunginhallituksen pää tök sel-
lä 13.3.2017 §82 sijoittuu uudet toimintakonseptit huomioiva kirjasto.

Hankkeen rahoitus ja hankehinta:

Korkotukilaina avustettaviin asuntoihin     5.679.752 euroa
 Erityisryhmien investointiavustus                  768.800 euroa
 Kirjastohankkeen rahoitus          733.190 euroa
 Oma rahoitus          125.832 euroa

Hankehinta yhteensä                7.307.574 euroa

  Imatran Vuokra-asunnot Oy hakee Imatran kaupungilta enintään
860.000 euron omavelkaista takausta Immalan Loisteen uu dis ra ken-
nuk sen kirjastohankkeen ja omarahoitusosuuden rahoittamiseksi
tar vit ta vaa rahalaitoslainaa varten.

 Talous- ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 24.10.2017:

 "Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
va kuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa sää de tyis-
tä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta va-
kuut ta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. ”

 Taattavan lainan mää rä ei ole suuruudeltaan sellainen, että se vaa-
ran tai si Imatran kau pun gin taloutta, eikä takaus sisällä merkittävää
ta lou del lis ta ris kiä.

 Taloushallinto puoltaa takauksen myöntämistä ja esittää että ta kauk-
ses ta peritään vuotuinen 0,4% suuruinen takausprovisio. Ta kaus-
mak su määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä olevan lainan pää-
oman mukaan. Yhtiön tulee toi mit taa yk si tyis koh tai set lainaehdot ta-
lous joh ta jan käsiteltäväksi hal lin to sään nön mukaisesti."
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Kaupunginhallitus § 297 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Imat-
ran Vuokra-asunnot Oy:lle myönnetään enintään 860.000 eu ron
oma vel kai nen takaus hakemuksessa mainitun hankkeen ra hoit ta mi-
sek si tarvittavaa rahoituslainaa varten. Takauksesta peritään vuo tui-
nen 0,4%:n suuruinen takausprovisio. Takausmaksu määräytyy vuo-
sit tain suhteessa jäljellä olevan lainan pääoman mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päättää, että yhtiön tulee toimittaa yk si-
tyis koh tai set lainaehdot talousjohtajan käsiteltäväksi hallintosäännön
mu kai ses ti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että Imatran Vuokra-asunnot Oy:lle
myön ne tään enintään 860.000 euron omavelkainen takaus ha ke-
muk ses sa mainitun hankkeen rahoittamiseksi tarvittavaa ra hoi tus lai-
naa varten. Takauksesta peritään vuotuinen 0,4 %:n suuruinen ta-
kaus pro vi sio. Takausmaksu määräytyy vuosittain suhteessa jäljellä
ole van lainan pääoman mukaan.

 Yhtiön tulee toimittaa yksityiskohtaiset lainaehdot talousjohtajan kä-
si tel tä väk si hallintosäännön mukaisesti.

Päätös:
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Kaupunginhallitus § 298 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

7
Imatran Seudun Yritystilat Oy:n SVOP-rahoitushakemus

2342/02/05/05/2017

KH § 298 Valmistelija: Kai Roslakka

Imatran Seudun Yritystilat Oy:n SVOP-rahoitushakemus
26.10.2017:

"SIJOITUS SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RA HAS-
TOON

Imatran kaupunki siirsi Imatran seudun Yritystilat Oy:lle vuonna
2012 mm. palveluverkon ulkopuolelle jääneitä kiinteistöjä. Kiin teis-
töil le ei ole löydetty liiketoiminnallisesti kannattavaa jatkokäyttöä ja
ne ovat osittain huonokuntoisia. Tästä syystä Imatran Seudun Yri-
tys ti lat alakonsernin rahoitustulos on tappiollinen. Osa tappioista ai-
heu tu via kustannuksista on eriteltynä oheismateriaalissa.

Lisäksi yritykselle aiheutuu kuluja Napinkulma hankkeeseen liittyen.

Imatran Seudun Yritystilat Oy hakee Imatran kaupungilta 1.770.000
eu ron SVOP-sijoitusta näiden kustannusten rahoittamiseksi."

 Talous ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 30.10.2017:

 "Taloushallinto puoltaa 1.770.000 euron SVOP-sijoitusta Imatran
Seu dun Yritystilat Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
(SVOP-ra has to).

Samalla taloushallinto esittää, että ko. sijoitusta varten in ves toin ti-
osaan myönnetään 1.770.000 euron määräraha (Osakkeet ja osuu-
det/96101 Arvopaperit), joka esitetään katettavaksi kassavaroilla.

Asiasta päättää kaupunginvaltuusto."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
 - Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle myönnetään 1.770.000 euron

SVOP- sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto)
 - investointiosaan myönnetään 1.770.000 euron määräraha (Osak-

keet ja osuudet/96101 Arvopaperit), joka katetaan kassavaroilla.
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Kaupunginhallitus § 298 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Erkki Saarimäki ilmoitti es teel li syy-
des tään yhtiön hallituksen jäsenenä (HallintoL 28 § 5-kohta) ja poistui kokoushuoneesta
asian käsittelyyn ajaksi.

 ___________________

KV

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuuston päättää, että
 - Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle myönnetään 1.770.000 euron

SVOP-sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto)
 - investointiosaan myönnetään 1.770.000 euron määräraha

(Osakkeet ja osuudet/96101 Arvopaperit), joka katetaan
kassavaroilla.

Päätös:
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Kaupunginhallitus § 299 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

8
Imatran Toimitilat Oy:n SVOP-rahoitushakemus

2343/02/05/05/2017

KH § 299 Valmistelija: Rami Hasu

Imatran Toimitilat Oy:n SVOP-rahoitushakemus 26.10.2017:

"SIJOITUS SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RA HAS-
TOON”

Imatran Toimitilat Oy:n Mansikkalan moduulien ja Sammon vuok ra ti-
lo jen aiheuttamat lisäkustannukset ovat 1.1.2017 – 31.12.2017 noin
1.480.000 euroa. Lisäkustannus on laskettu vähentämällä väis tö ti lo-
jen kokonaiskustannuksista Mansikkalan koulun vuokrien summa.

Imatran Toimitilat Oy hakee Imatran kaupungilta 1.480.000 euron
SVOP-si joi tus ta näiden kustannusten rahoittamiseksi.

 Talous ja rahoitushallintopalveluiden lausunto 30.10.2017:

 "Taloushallinto puoltaa 1.480.000 euron SVOP-sijoitusta Imatran
Toi mi ti lat Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
(SVOP-ra has to).

Samalla taloushallinto esittää, että ko. sijoitusta varten in ves toin ti-
osaan myönnetään 1.480.000 euron määräraha (Osakkeet ja osuu-
det/96101 Arvopaperit), joka esitetään katettavaksi kassavaroilla.

Asiasta päättää kaupunginvaltuusto."

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
 - Imatran Toimitilat Oy:lle myönnetään 1.480.000 euron SVOP- si joi-

tus vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto)
 - investointiosaan myönnetään 1.480.000 euron määräraha (Osak-

keet ja osuudet/96101 Arvopaperit), joka katetaan kassavaroilla.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että hallintojohtaja Kaisa Heino ja talousjohtaja Kai Roslakka ilmoittivat es teel li syy-
des tään yhtiön hallituksen jäseninä (HallintoL 28 § 5-kohta) ja poistuivat kokoushuoneesta
asian käsittelyyn ajaksi. Kaupunginjohtaja Rami Hasu toimi tämän pykälän ajan sihteerinä.

 ___________________
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Kaupunginhallitus § 299 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

KV

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää, että
 - Imatran Toimitilat Oy:lle myönnetään 1.480.000 euron

SVOP-sijoitus vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto)
 - investointiosaan myönnetään 1.480.000 euron määräraha

(Osakkeet ja osuudet/96101 Arvopaperit), joka katetaan
kassavaroilla.

Päätös:



IMATRAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 10/2017 16 (17)

Kaupunginhallitus § 304 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

9
Eron myöntäminen Tom Färdille kunnallisista luottamustehtävistä

2325/00/00/01/2017

KH § 304 Valmistelija: Kaisa Heino

Tom Färdin kirje 26.10.2017:

"Anon eroa kunnan valtuustosta sekä kaupunkikehittämis- lau ta kun-
nas ta paikkakunnalta muuton vuoksi."

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota
pä te väs tä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
va lin nut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja va ra val-
tuu te tul le.

Kaupunginvaltuusto

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen perusteella Tom Färdin tilalle
val tuus ton varsinaiseksi jäseneksi tulee Aino-Maija Honkanen.

Kaupunkikehittämislautakunnan kokoonpano

Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet

Lattu Antero  pj.  Tikka Arto
Prior Sanna   vpj.  Pittman Titta
Peltonen Pentti  Kärkinen Antti
Patrakka Marja-Leena  Lautala Anna-Kaisa
Pulkkinen Arto  Mutikainen Petri
Färd Tom   Partanen Jouko
Juutilainen Jerena  Honkanen Aino-Maija
Hasu Mervi   Helveranta Pia
Kosunen Timo  Rautiainen Jukka
Kuikka Tuija  Mattila Heli
Rossi Jouko  Helmikallio Saska

Kj:n ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to myöntää eron Tom Färdille Imatran kaupungin luot ta mus toi-
mis ta ja toteaa, että Tom Färdin tilalle kaupunginvaltuuston jä se nek-
si tulee Aino-Maija Honkanen.

 Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston pu heen joh-
ta jal le, että valtuuston puheenjohtaja vaalilain 93 §:n mukaisesti pyy-
tää keskusvaalilautakuntaa määräämään KOK:lle uuden kau pun gin-
val tuus ton varajäsenen Aino-Maija Honkasen siirtyessä valtuuston
var si nai sek si jäseneksi.
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Kaupunginhallitus § 304 06.11.2017
Kaupunginvaltuusto 13.11.2017

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että val-
tuus to nimeää Tom Färdin tilalle kaupunkikehittämislautakunnan
jäseneksi ___________________.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________

KV

KH:n ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää myöntää eron Tom Färdille Imatran
kau pun gin luottamustoimista ja toteaa, että Tom Färdin tilalle kau-
pun gin val tuus ton jäseneksi tulee Aino-Maija Honkanen.

 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vaalilain 93 §:n mukaisesti pyy-
tää keskusvaalilautakuntaa määräämään KOK:lle uuden kau pun gin-
val tuus ton varajäsenen Aino-Maija Honkasen siirtyessä valtuuston
var si nai sek si jäseneksi.

 Kaupunginvaltuusto nimeää Tom Färdin tilalle kau pun ki ke hit tä mis-
lau ta kun nan jäseneksi ________________.

Päätös:


