
 
 
 
     

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Kaupunginvaltuusto 
 
Aika 15.11.2021 klo 13.00 – 17.40 
 
Paikka Valtuustosali  
 
Päätetyt asiat 
 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

2 Pöytäkirjantarkastajat  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Irma Hujanen ja Tomi Kovanen.  

 
3 Ilmoitusasiat 

Vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman piti linjapuheen.  
Yhteysjohtaja Tea Laitimo esitteli Suomen erä- ja kulttuurimuseo asiaa.  
 

4 Ilmastotoimenpiteiden vuosikellon raportti 2021 ja vuosikello 2022 
 

Ilmastokoordinaattori Eetu Ahlberg esitteli ilmastotoimenpiteiden raportin 2021 ja  
vuosikellon 2022 kokouksessa.  
 
Kaupunginvaltuusto päätti merkitä ilmastotoimenpiteiden vuosikellon 2021  
raportin tiedoksi. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Imatran kaupungin ilmastotoimenpiteiden 
suunnitelman vuodelle 2022 (Hinku-kunnan hillintäsuunnitelman) ja päätti samalla 
liittää ilmastotekojen vuosisuunnitelman osaksi kaupungin talousarviomateriaalia.  
 

 5 Vuoden 2021 sitovien määrärahojen muutokset 
Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2021 talousarvioon tehdään seuraavat 
investointiosan sisällä tehtävät muutokset: 
 
- Kiinteään omaisuuteen lisää 130 000 €  
- Talonrakentamiseen lisää 560 000 € 
 
Kiinteän omaisuuden ja talonrakentamisen -hankeryhmien ylitykset katetaan 
tulorahoituksella muodostuneilla kassavaroilla. 
 

6 Asemakaavan muutoksen 1104 ensimmäisen hyväksymispäätöksen  
kumoaminen 
Kaupunginvaltuusto päätti kumota 15.3.2021 tekemänsä asemakaavamuutoksen  
1104 hyväksymispäätöksen (§ 24). Asemakaavan muutoksesta 1104 jää voimaan  
kaupunginvaltuuston 16.8.2021 tekemä hyväksymispäätös (§ 94), joka on jo saanut  
lainvoiman.  



 
 
 
     

 

7 SVOP-sijoituksen myöntäminen Imatran Toimitilat Oy:lle 
Kaupunginvaltuusto päätti, että Imatran Toimitilat Oy:n sijoitetun vapaan oman  
pääoman rahastoon (SVOP-rahasto) tehdään 2.250.600 euron sijoitus.  
 
Sijoitusta varten talousarvion 2021 investointiosaan tulee myöntää 2.217.000 euron 
lisämääräraha (Osakkeet ja osuudet / 96101 Arvopaperit), joka esitetään katettavaksi 
kassavaroilla.  
 

8 Tuloveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022 
Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 20,00 
prosenttiyksikköä. 
 
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 
hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanolain mukaisesti vuoden 2022 
tuloveroprosentti vähennettynä 13,26 prosenttiyksiköllä. 
 

9 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022 
Kaupunginvaltuusto päätti 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. 

  
10 Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022 - 2024 

taloussuunnitelma 
Kaupunginvaltuusto päätti 
- hyväksyä käytettävän talousarvioasetelman vaadittavine toimenpiteineen ja 

vahvistaa vuoden 2022 talousarvion käyttöohjeineen, selostuksineen ja 
liitteineen, hyläten talousarvioon kohdistuvat ehdotukset ja hakemukset muilta 
osin, 

- hyväksyä talousarvion sitovuusmääräykset talousarvion käyttöohjeiden 
mukaisesti, 

- tiedostaa ohjeellisena noudatettavaksi taloussuunnitelmavuodet 2023 - 2024, 
jotka eivät hyvinvointialueuudistuksesta johtuen ole kovin tarkasti 
budjetoitavissa, 

- että lautakunnan tulee raportoida sitovien tavoitteiden mittareita ja niiden arvoja, 
jolla seurataan tavoitteen toteutumista, osavuosikatsauksissa 04/2022 ja 
08/2022 

- ettei kaupungin taseyksiköiltä peritä peruspääoman korkoa, 
- oikeuttaa kaupunginhallituksen tarvittaessa antamaan määrärahojen käyttöön 

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

aikaisesta seurannasta ja raportoinnista osavuosikatsauksissa 04/2022 ja 
08/2022, 

- oikeuttaa talous- ja rahoitushallintopalvelut tekemään tässä kokouksessa 
mahdollisesti tehtävät muutokset ja korjaukset vuoden 2022 talousarvioon. 



 
 
 
     

 

Valtuusto- 
aloitteet 

Imatran Vihreät valtuustoryhmä 
Valtuustoaloite asemakaavan ulkopuolista rantarakentamista vastaan 
 
Valtuutettu Emilio Urpalaisen valtuustoaloite 
Imatran kaupungintalon toimintojen siirtäminen Imatrankosken keskustaan 
 
Kokoomuksen valtuustoryhmä 
Kohti hiilineutraalia Imatraa 
 

 
 
 
Lisätietoja antaa 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 
 
Vs. kaupunginjohtaja Ari Lindeman   puh. 020 617 2233 
 


