
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginhallitus 
 
Aika 1.11.2021 klo 10.00 – 18.03 
   
Paikka Valtuustosali 
 
  
Päätetyt asiat 
 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Titta Myllärinen ja Sanna Prior.  
 

3 Kaupungin vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 

taloussuunnitelman III-käsittely 
Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022- 
2024 taloussuunnitelman käsittelyä ja antoi seuraavat linjaukset 
ja ohjeistukset talousarviovalmistelun (TA2022) jatkovalmisteluille 
kaupunginhallituksen neljänteen talousarviokäsittelyyn 8.11. mennessä:  

 
- koulujen tuntikehykseen sisällytettävien jakotuntien järjestämiseen varataan 

talousarvioon 150.000 €  
- talousarvioesitykseen kirjattu sisäisten vuokrien alennusvaraus 400.000 € 

puretaan ja vastaava summa katetaan verotulomarginaalista 
- bänditiloja voidaan järjestää Linnalan koululta tai Linnalan kentän 

varastorakennuksesta. Vuokrakulu 10.000 € sisällytetään talousarvioon  
- kaupunginhallituksen myöntämiä kaupungin strategiaa tukevan toiminnan 

avustuksia sisällytetään talousarvioon 300.000 €, jonka jakamisesta eri 
toimijoille päätetään talousarvion neljännessä käsittelyssä 

 

4 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 

taloussuunnitelma 
Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.  
 

5 Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022 
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden  
2022 tuloveroprosentiksi 20,00 prosenttiyksikköä. 

 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se vahvistaa 
vuoden 2023 tuloveroprosentiksi hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanolain 
mukaisesti vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä. 
 

 



 
 
 
     

 

6 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022 
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. 
 

7 Tiedoksiannot kaupunginhallitukselle 
Merkittiin tiedoksi: 
 
1. Kaavoituksen ajankohtaiskatsaus 

- Asiaa kokoukselle esittelee kaavoitusarkkitehti Kaija Maunula  

 
2. Kaupunginhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edustajien 

tiedoksiannot 

 Kaupunginhallituksen jäsen Titta Myllärinen kertoi 
kaupunkikehityslautakunnan ajankohtaisista asioista 

 Kaupunginhallituksen jäsen Sanna Prior kertoi hyvinvointilautakunnan 
ajankohtaisista asioista  

 Kaupunginhallituksen jäsen Markku Pentikäinen kertoi Eksoten 
ajankohtaisista asioista  

 
3. Pro Kaukopää 

- Pro Kaukopään kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousseet 

etenemisvaihtoehdot on käsitelty puheenjohtajistossa. Jatkovalmistelua on 

päätetty tehdä sen vaihtoehdon pohjalta joka mahdollistaisi Kaukopään 

koulurakennuksen käytön vuoden 2022 ajan.  

- Vaihtoehtoa tarkennetaan vielä Pro Kaukopään kanssa, joka käy parhaillaan 

neuvotteluja myös yksityisen rahoituksen saamiseksi osaksi ratkaisua. 

 
4. TE-palvelujen järjestämisvastuun uudistamisen Etelä-Karjalan työryhmään 

Imatran kaupungin edustajiksi on nimetty varsinaiseksi jäseneksi 

työllisyysasiantuntija Marika Vento ja hänen varajäsenekseen kehittämis- ja 

työllistämiskoordinaattori Sirkku Sarlomo. 

 
5. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtaja ovat käyneet 

johtajasopimuksen mukaisen tavoitekeskustelun 13.10.2021. 

 

6. Rautjärven kunta 

- Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta 18.10.2021 § 201 / Etelä-Karjalan 

Virkistysaluesäätiön väliaikaisen rahoituksen turvaaminen 

 



 
 
 
     

 

7. Itä-Suomen hallinto-oikeus  

- Päätös asemakaavan muutos 1104 koskevien valitusten peruttamisista ja asian 

käsittelyn raukeamisesta. 

8. Kaupunginhallituksen ja johtoryhmän yhteinen tilaisuus keväällä tehtyyn 

työhyvinvointikyselyyn liittyen 

- 22.11.2021 klo 13.30-16.30  
 

8 Suomen Erämuseosäätiön perustaminen  
Kaupunginhallitus päätti osallistua perustajana Suomen  
Erämuseosäätiöön 30.000 €:n peruspääomaosuudella  
kokonaispääoman ollessa 100.000 €.   

 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaiset säätiön perustamiskirjan ja 
säännöt.  
 

9 Lausunto Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaan 2022 - 2025 ja sen  
ympäristöselostukseen 
Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Karjalan maakuntahallitukselle liitteen  
mukaisen lausunnon Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaluonnoksesta 2022 – 2025 ja  
sen ympäristöselostuksesta.  
 
Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.  
 

10 Ukonniemi-areenan seurataksat 
Vs. kaupunginjohtaja teki uuden päätösesitys ja esitti, että asia palautetaan  
uudelleen valmisteltavaksi.  
 

11 Vuoden 2021 sitovien määrärahojen muutokset 
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.  
 

12 Talouden kuukausiraportti 09/2021 
Kaupunginhallitus merkitsi talouden kuukausiraportin tiedoksi. 
 

13 Kaupunginvaltuuston 11.10.2021 päätösten  
täytäntöönpano 
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston päätökset 11.10.2021 pannaan 
täytäntöön esityksen mukaisesti. 

 

14 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ukonniemen  
kehittäminen 
Kaupunginhallitus päätti saattaa aloitteen valmisteluun hyvinvointipäällikkö Arja 
Kujalalle siten, että aloite tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn helmikuun 2022  
loppuun mennessä. 
 

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



 
 
 
     

 

16 Saapuneet kirjeet 
Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi. 
 

 
 
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 viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija sekä 
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen esittelijänä: 
Vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman   puh. 020 617 2233 
 


