
 

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Hyvinvointilautakunta 
 
Aika  7.12.2022 klo 18.30–20.05 
 
 
Paikka Imatran Valtionhotelli 
 
Päätetyt asiat 
 
102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
103 Pöytäkirjantarkastajien valinta  

 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sami Rossi ja Krista Nordberg. 
 

104 Tiedoksiannot lautakunnalle 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi  
 
1. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot 

-  

2. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- 

3. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Ei tiedotettavaa. 

4. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot 

-  

5. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot 

- Ei tiedotettavaa. 

 

6. Mansikkalan koulukeskuksen liikuntapainotuksen kehittäminen 

 

7. Imatran kansainvälisyysstrategian opetuspalveluiden osuus ja esittely 

 

8. Liikunnan ajankohtaiset 

 
9. Valmistava ja integroitu opetus 

 
10. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös ESAVI/39581/2022, valtionavustus 

Liikkuva koulu ja opiskelu -hankkeen kehittämisavustusten määrärahasta, 

Menevää Me -henkeä Mansikkalaan! -hanke 

 



 

 

11. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös OKM/1515/520/2022 Turvattomista oloista 

tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen Imatralla 

 
12. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/27821/2022-OKM-2 Lukiokoulutuksen 

yksikköhinnat vuodelle 2023 

- Ei aihetta oikaisuvaatimukseen. 
 

13. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/28633/2022-OKM-1 

Liikuntatoiminnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2023 

- Ei aihetta oikaisuvaatimukseen. 

 

14. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/29000/2022 Museoiden 

henkilötyövuodet ja yksikköhinnat 2023, Imatran kaupungin museot 

- Ei aihetta oikaisuvaatimukseen. 

 

15. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/29643/2022-OKM-2 

Kansalaisopistojen vuoden 2023 valtionosuuden perusteena käytettävien 

opetustuntien määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan 

määrääminen 

- Ei aihetta oikaisuvaatimukseen. 

 

16. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös VN/30956/2022-OKM-4 Taiteen 

perusopetuksen yksikköhinta ja valtionosuuden laskennallisena perusteena 

käytettävät opetustunnit vuonna 2023 

- Ei aihetta oikaisuvaatimukseen. 

 

17. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö VN/27273/2022, 26.10.2022. 

Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 

valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä 

perusopetusasetuksen muuttamisesta. 

- Ei lausuntoa. Imatralla tuntijako sisältää jo lisätyn ruotsin opetuksen tunnit, eli 

asialla ei ole merkitystä opetussuunnitelmaan. 

 

105 Hyvinvointilautakunnan hallintosäännön mukaisen valtuuksien ja 
tehtävän delegointi 

 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä opetus- ja nuorisopäällikön päätösesityksen: 
 
Hyvinvointilautakunta delegoi kaupungin kriisijohtajan kaupunginjohtaja Matias 
Hildenin tekemään viranhaltijapäätöksen opetuksen keskeyttämisestä pakottavan 
syyn nojalla perusopetuslain § 23 mukaisesti. 
 
Lisäksi hyvinvointilautakunta delegoi varhaiskasvatuspäällikön tekemään 
hallintopäätökset sekä esiopetuksen erityisestä tuesta että oppivelvollisuuden 
alkamisesta säädettyä aikaisemmin perusopetuslain mukaisesti. 
 
 

 



 

 

106 Aloite kirjaston kotipalvelun palauttamisesta 
 
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö veti esityksensä pois uudelleen 
valmisteltavaksi. 
 

107 Liikuntapalveluiden taksa 2022 
 
Hyvinvointilautakunta päätti ottaa erillisen saunalipun kokeiluun talvikaudella 2022 
2023 (tammi- ja helmikuun ajaksi). Saunalipun hinta on 2,00 €/aikuinen ja 1,00€/alle 
12-vuotias lapsi. 
 

108 Power Cup Imatra 2023 kentät 
 
Hyvinvointilautakunta päätti käynnistää pienpelikenttien valmistelutyöt vuoden 2022 
aikana siten, että kentät valmistuvat keväällä 2023 ja ovat Power Cup Imatra 2023 
urheilutapahtuman käytettävissä kesäkuussa 2023. 
 
Lisäksi hyvinvointilautakunta päätti valtuuttaa tilahallintapäällikön toimimaan 
tilaajana pienpelikenttien rakennuttamisessa ja palvelujohtajan hyväksymään 
rakentamisen kustannukset investointimäärärahan puitteissa. 
 

109 Hyvinvointilautakunnan kokousaikataulu 2023 
 
Hyvinvointilautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan kokoukset pidetään vuonna 
2023 seuraavasti: 
 
25.1.2023, 22.2.2023, 22.3.2023, 19.4.2023, 17.5.2023, 14.6.2023, 30.8.2023, 
27.9.2023, 25.10.2023, 15.11.2023, 13.12.2023. 
 
Kokouspäivä on keskiviikko ja kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 17.00. 
Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai pitää ylimääräisiä kokouksia. Kokouksen 
alkamisaikaa voidaan muuttaa tarvittaessa. Seminaareja järjestetään tarpeen mukaan. 
 

110 Viranhaltijapäätökset 
 
Hyvinvointilautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja totesi, ettei se käytä 
otto-oikeuttaan. 
 

111 Saapuneet kirjeet 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi. 
 

  
 
Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä antaa lautakunnan   
puheenjohtajisto: 

 
Puheenjohtaja Juuso Häkkinen  puh.  040 583 8810 
Varapuheenjohtaja Tuija Ahl  puh.  040 769 6003 

 



 

 

Lisäksi lisätietoja päätöksistä antaa kunkin asian valmistelija. 
 
Yhteystiedot: 
 
Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio puh. 020 617 3404 
Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515 
Palvelujohtaja Arja Kujala puh. 020 617 2227 
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö Sarianna Purtilo puh. 020 617 5401 

 


