
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginhallitus

Aika 31.10.2022 klo 10.00 – 17.09

Paikka Vallinkoski

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sari Miettinen ja Anne Nissinen.

3 Kaupungin vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023 - 2025
taloussuunnitelman III-käsittely

Suoritettiin vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman III-
käsittely.

4 Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2023
tuloveroprosentiksi 7,36 prosenttiyksikköä.

5 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää määrätä kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 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

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se
- hyväksyy käytettävän talousarvioasetelman vaadittavine toimenpiteineen ja

vahvistaa vuoden 2023 talousarvion käyttöohjeineen, selostuksineen ja liitteineen,
hyläten talousarvioon kohdistuvat ehdotukset ja hakemukset muilta osin,

- hyväksyy talousarvion sitovuusmääräykset talousarvion käyttöohjeiden mukaisesti,



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

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

- päättää, ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa,
- päättää 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,
- päättää 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,
- toteaa talousarvion käsittelyn yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet, pois lukien

aloite kuvataiteen perusopetuksen aloituspaikoista, loppuun käsitellyiksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, 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

- avustukset viedään kokonaisuutena valtuuston hyväksyttäväksi, jonka jälkeen
hallitus voi talousarvion puitteissa päättää niiden jakamisesta hakijoille
talousarviovuoden aikana

- lisätään talousarvioon kustannuspaikalle 109 (kh:n toimenpiteet) 500.000 €:n
kohdentamaton määräraha elinvoimapanostuksiin

Elinvoimapanostuksiin osoitettavan kohdentamattoman määrärahan osalta
kokouksessa äänestettiin seuraavasti:

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Airas esitti Markku Pentikäisen
kannattamana, että lisätään talousarvioon 500.000 €:n kohdentamaton määräraha
elinvoimapanostuksiin.
Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen vastusti Mikko Airaksen
esitystä ja esitti määrärahan suuruudeksi 100.000 €:a. Sari Miettinen kannatti
Härkösen esitystä.

Muutosesityksistä äänestettiin ja Mikko Airaksen esitys voitti äänin 6-4.
Airas JAA: Ilkka Nokelainen, Mikko Airas, Anna Keskisaari, Titta Myllärinen, Markku
Pentikäinen ja Sanna Prior.
Härkönen EI: Timo Härkönen, Sari Miettinen, Anne Nissinen ja Jani Telkkä

Tämän jälkeen äänestettiin vt. kaupunginjohtajan pohjaesityksen (ei määrärahaa) ja
Mikko Airaksen muutosesityksen (500.000 €) välillä. Mikko Airaksen esitys voitti äänin
4-6.
Vt kaupunginjohtajan pohjaesitys JAA: Timo Härkönen, Sari Miettinen, Anne Nissinen
ja Jani Telkkä
Airaksen muutosesitys EI: Ilkka Nokelainen, Mikko Airas, Anna Keskisaari, Titta
Myllärinen, Markku Pentikäinen ja Sanna Prior.



7 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle

Merkittiin tiedoksi:

1. Imatran erityisen tuen malli ja tämän hetkinen tilanne koulukeskuksilla
- Asiaa kokoukselle esitteli opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio

2. Erä- ja luontokulttuurimuseo
- Asiaa kokoukselle esitteli toimitusjohtaja Pia Paukku

3. IVO:n asuinalueen kunnallistekniikan ja kehittämisen tilannekatsaus
- Asiaa kokoukselle esitteli vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden ja Mitra Imatran

Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmi

4. Matkaraportti Central Baltic -ohjelman partneritapaamisesta Tukholmassa 19. –
20.10.2022

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

6. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhtiöihin nimeämien edustajien
tiedoksiannot
- kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan ajankohtaisista
asioista

8 Asemakaavan muutos 1128, Mansikkala 10. kaupunginosan korttelin
5 osalle

Kaupunginhallitus päätti, että käynnistetään asemakaavan muutos 1128, Mansikkala
10. kaupunginosan korttelin 5 osalle ja vireilletulosta julkaistaan kuulutus MRL 63 §:n 3
momentin ja MRA:n 30 §:n mukaisesti paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

9 Talouden kuukausiraportti 9/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä talouden kuukausiraportin 9/2022 tietoonsa
saatetuksi.

10 Kaupunginvaltuuston 10.10.2022 päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 10.10.2022 pannaan
täytäntöön esityksen mukaisesti.

11 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kaupunginhallitus päätti merkitä pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten,
ettei kaupunginhallitus käytä otto-oikeuttaan.



12 Saapuneet kirjeet

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuksi.

Lisätietoja kaupunginhallituksen päätöksistä antaa puheenjohtajisto:
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen puh. 040 593 0552
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Mikko Airas puh. 045 635 3811
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Timo Härkönen sähköposti:

timo.harkonen@imatra.fi

Lisäksi lisätietoja päätöksistä antavat kunkin asian valmistelija sekä vt.
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä:
Vt. kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


