
 

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Hyvinvointilautakunta 
 
Aika  25.1.2023 klo 17.00 – 19.30 
 
 
Paikka Valtuustosali 
 
Päätetyt asiat 
 
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  

 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Milla Eerola ja Tomi Kovanen. 
 

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

- Kaupunginhallituksen varaedustaja Helena Roiha tiedotti ajankohtaisista 

asioista. 

2. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vanhusneuvoston edustaja Titta Pitman tiedotti ajankohtaisista asioista. 

3. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot 

- Vammaisneuvoston edustaja Heini Vesterinen tiedotti ajankohtaisista asioista. 

4. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot 

- Ei tiedotettavaa. 

5. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot 

- Ei tiedotettavaa. 

6. Liikuntapalveluiden ajankohtaiset asiat 

- Liikunta- ja hyvinvointipäällikkö Henna Jääskeläinen kertoi ajankohtaisista 

asioista. 

7. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset: 

- OKM/1299/520/2022, Valtion erityisavustus kaksivuotisen esiopetuksen 

kokeiluun 

-OKM/1447/520/2022, Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon 

vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2023, Opiskeluhuolto osaksi yhteisöä -

hanke 

-VN/346954/2022-OKM-1, Opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävä 

valtionosuus vuodelle 2023 



 

 

-VN/35263/2022, VN/35263/2022-OKM-1, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- 

ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 

2023 

-VN/34157/2021, VN/34157/2021-OKM-24, Päätös opetus- ja kulttuuritointa 

varten kunnille myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille 

yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2022 

8. Opetushallituksen päätös ja kirje: 

-OPH 5441/2022, Määräraha lukioiden kehittämisverkoston aluekoordinaattorin 

toimintaan 2023/Imatran kaupunki 

-Kirje joustavaa perusopetusta järjestäville kunnille 13.1.2023 

  

4 Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjanpitäjän nimeäminen 

 
Hyvinvointilautakunta päätti nimetä pöytäkirjanpitäjäksi toimistosihteeri Satu 
Tuomelan. Hänen estyneenä ollessaan pöytäkirjanpitäjänä toimii talouskoordinaattori 
Maarit Turunen. Pöytäkirjanpitäjän vaihdos tapahtuu tämän kokouksen jälkeen. Satu 
Tuomela poistui asian käsittelyn ajaksi klo 17.15 – 17.18. 

 
5 Imatran perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Poikien 

oppimistulosten parantaminen, kehityksen seuraaminen ja raportointi 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää toimenpidesuunnitelman mukaiset toimenpiteet 
(5) käsitellyksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että aloite 
merkitään tiedoksi ja loppuun käsitellyksi. 
 

6 Imatran perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Poikien 
päivän huomioiminen Imatralla 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että aloite merkitään tiedoksi ja loppuun käsitellyksi. 
 

7 Valtuutettujen Krista Nordbergin ja Suvi Rautsialan valtuustoaloite: 
Kunnallisten luontopäiväkotien perustaminen Imatralle 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että aloite merkitään tiedoksi ja loppuun käsitellyksi. 
 
Krista Nordberg ei esteellisenä (osallisuusjäävi) osallistunut asian käsittelyyn ja poistui 
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 17.58 – 18.12. 
 

8 Sopimus ulkoliikuntapaikkojen isännöintipalveluista 
 
Asia vedettiin pois esityslistalta palvelujohtajan esityksestä. 
 

9 Sopimus ulkoliikuntapaikkojen hoidosta 
 
Asia vedettiin pois esityslistalta palvelujohtajan esityksestä. 
 



 

 

10 Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus 
hyväksyy liitteen mukaisen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2023-2025 
edelleen lähetettäväksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 
Samalla Imatran kaupunki sitoutuu toteuttamaan lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaa osana Imatran kaupungin strategiaa, talouden suunnittelua 
sekä Imatran kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa 2021-2025. 
 

11 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrääminen ja periminen 1.3.2023 
alkaen 
 
Hyvinvointilautakunta hyväksyi lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 
määräämisen ja perimisen perusteet varhaiskasvatuspäällikön esityksen mukaisesti. 
Asiakasmaksut tulevat voimaan 1.3.2023 alkaen. 
 

12 Talousarvion 2023 käyttösuunnitelma 
 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman ja operatiiviset tavoitteet 
vuodelle 2023. 
 

13 Viranhaltijapäätökset 
 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, ettei 
hyvinvointilautakunta käytä otto-oikeuttaan. 
 

14 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: 
 
Palvelujohtaja Arja Kujala  
Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio 

puh. 020 617 2227 
puh. 020 617 3404 

Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515 
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö Sarianna Purtilo puh. 020 617 5401 

 


