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Hyvinvointilautakunta

Aika 24.05.2016 klo 17:00 - 21:35

Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138)

Osallistujat

Läsnä Urpalainen Anu puheenjohtaja
Airas  Mikko jäsen
Helmikallio Saska jäsen Saapui klo 17:25
Id Lahja jäsen
Kuikka Tuija jäsen
Kuvaja-Kukkonen Marjut jäsen
Paldanius Kari jäsen
Porrasmäki Ari jäsen
Seppälä Matti jäsen
Hasu Mervi varajäsen
Ruokolainen Henri varajäsen

Poissa Siitonen Arto varapuheenjohtaja
Kärmeniemi Ritva jäsen

Muut osallistujat Pentikäinen Markku kaupunginhallituksen edustaja
Ellonen Hanna-Kaisa hyvinvointijohtaja
Laine Ulla palvelujohtaja, lasten ja nuorten palvelut
Valtasola Harri palvelujohtaja, elämänlaatupalvelut
Salovuori Tuula talous- ja hallintopäällikkö
Karvinen Minna palvelupäällikkö, varhaiskasvatus ja

kasvun tuki
Jurvanen Leena sihteeri
Tossavainen Emmi nuorisovaltuuston edustaja
Strömberg Mika lukion rehtori Poistui

klo 18:05
Vento Marika vastaava nuoriso-ohjaaja Poistui

klo 18:55
Kujala Arja hyvinvointikoordinaattori

Allekirjoitukset

 Anu Urpalainen      Kari Paldanius        Leena Jurvanen
 puheenjohtaja        puheenjohtaja    sihteeri
                                                                      § 42

Käsitellyt asiat 37 - 52
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Pöytäkirjan tarkastus

 Lahja Id                         Mikko Airas                   Tuija Kuikka
                                                                                                                   § 42

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

1.6.2016 klo 9.00 - 15.00 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste
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Hyvinvointilautakunta § 37 24.05.2016

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HVLTK § 37

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 38 24.05.2016

Pöytäkirjantarkastajien valinta

HVLTK § 38

Päätös: Valittiin pöytäkirjatarkastajiksi Lahja Id ja Mikko Airas.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 39 24.05.2016

Tiedoksiannot lautakunnalle

HVLTK § 39 1.  Vanhusneuvoston esittely
Vanhusneuvoston puheenjohtaja Sinikka Poskiparta ja
varapuheenjohtaja Timo Saarinen

 2. Lukion opetussuunnitelma
Rehtori Mika Strömberg

3. Nuorisopalveluiden tulevaisuuden linjaukset
Vastaava nuoriso-ohjaaja Marika Vento

 4. Lautakunnan vammaisneuvostoon nimeämän edustajan tie-
dok si an not
Ei erityistä tiedotettavaa.

5. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tie-
dok si an not

 Ei erityistä tiedotettavaa.

6. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
Nuvan puheenjohtaja saattaa vaihtua, kesätauko tulossa toimintaan.
Näkyvyyttä pitäisi saada lisää.

7. Osallistu ja vaikuta -ryhmän edustajan tiedoksiannot
Ryhmä ei ole vielä kokoontunut.

 8. Mansikkalan väistötilojen tilannekatsaus
Hyvinvointikoordinaattori Arja Kujala

9. Palveluverkkoselvityksen eteneminen
Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen

 10. Osavuosikatsaus 1/3 Eksote
Raportti jaettu oheismateriaalina lautakunnan jäsenille

 11. Laatu liikuntapalveluissa
Palvelujohtaja, elämänlaatupalvelut Harri Valtasola

 12. Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vas tuu-
alue on 13.4.2016 päätöksellään ESAVI/8792/07.03.03/2015 myön-
tä nyt hakemuksen perusteella valtionavustusta 57000 € käy tet tä väk-
si etsivään nuorisotyöhön vuonna 2016. Avustus tulee käyttää ajalla
1.1.-31.12.2016. Avustusta tulee ensisijaisesti käyttää 2 henkilön et-
si vän nuorisotyön palkkauskuluihin. Selvitys avustuksen käytöstä
an net ta va viimeistään 28.4.2017. Avustus kirjataan tilille
3210.620.999.980 proj. 99620. Ei aihetta oikaisuun.
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13. Opetushallitus
 Opetushallitus on 29.3.2016 päätöksellään 201/514/2015 myöntänyt

ha ke muk sen perusteella täydentävää valtionavustusta vuonna 2015
vie ras kie lis ten oppilaiden/opiskelijoiden opetuksesta aiheutuneisiin
kus tan nuk siin 45095 euroa.Opetushallitus on oikeus suorittaa val-
tion avus tuk sen lainmukaisen käytön varmistamiseksi tarvittaessa
avus tuk sen perusteena olevien tietojen tarkastuksia saajan luona.

 Avustuksesta kirjataan 18920 € tilille 1830 411 420 980 ja 26175 €
ti lil le 3210 411 420 980.

14. Opetushallitus
Opetushallitus on 22.4.2016 päätöksellään 51/560/2015 myöntänyt
ha ke muk sen perusteella laatu- ja kehittämisavustuksena 15000 eu-
roa Imatran työväenopistolle käytettäväksi Erilaisia pedagogisia työ-
ka lu ja -hankkeeseen. Tiliselvitys ja raportointi koko avustuksen käy-
tös tä on annettava 30.6.2018 mennessä. Avustus kirjataan tilille
3210.456.999.980 proj. 99457. Ei aihetta oikaisuun.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Saska Helmikallio saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17.25.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 40 24.05.2016

Imatran aikuislukion iltalinjan (etäopetus) lopettaminen

1287/12/00/2016

HVLTK § 40 Valmistelija: Ulla Laine

  Imatran kaupungin hyvinvointilautakunta on kokouksessaan
23.2.2016 kuullut lukion rehtori Mika Strömbergin esittelemänä ti lan-
ne kat sauk sen aikuisten lukiokoulutukseen suunnatun Imatran yh-
teis lu kion iltalinjan toiminnasta. Keskustelun pohjalta päätettiin käyn-
nis tää toimet, jotka johtavat iltalinjan lakkauttamiseen. Tärkeimmät
syyt lakkauttamiseen ovat iltalinjan vähäinen opiskelijamäärä, kor-
keat opiskelijakohtaiset kustannukset ja vähäinen ylioppilaiksi val-
mis tu vien määrä. Iltalinjan opetus lopetetaan vaiheittain alkaen syk-
sys tä 2016. Lopetus tehdään hallitusti, jolla turvataan kesken ole-
vien tutkintojen loppuun saattaminen.

  Osana yhteistoimintamenettelyä on asiaa käsitelty henkilöstön kans-
sa opettajien kokouksessa 16.2.2016, jonka jälkeen henkilöstöllä oli
mah dol li suus antaa asiaan liittyviä lausuntoja 22.2.2016 saakka.
Hen ki lö kun nan ja iltalinjan opiskelijoiden kuulemistilaisuus on jär jes-
tet ty 12.4.2016. Kutsu kuulemiseen on lähetetty 21.3.2016 ja sa mal-
la asianosaisille on annettu mahdollisuus esittää kirjallisia lausuntoja
15.4.2016 saakka. Tilaisuuksissa on ollut paikalla myös am mat ti jär-
jes tön edustuksena JUKOn varapääluottamusmies (OVTES). Li säk-
si asianosaiselle henkilökunnalle on annettu mahdollisuus hen ki lö-
koh tai seen kuulemiseen, jossa voi keskustella omasta asemastaan
mahdollisessa muutostilanteessa ja sen jälkeen.

  Iltalinjan lakkauttamissuunnitelma:

  Lukuvuosi 2016-2017:

  Syksyllä 2016 iltaopetukseen ei oteta uusia opiskelijoita aloittamaan
tut kin to ta voit tei sia opintoja ja ei tarjota iltaopetusta aloittavia 1. vuo-
si kurs sin kursseja. Kurssit tarjotaan opintojaan jatkaville opiskelijoille
2. ja 3. vuoden osalta. Jos uudella opiskelijalla on tutkinto kes ken ja
iltalinjan tarjonta riittää tutkinnon loppuun saattamiseen, voi daan
uusi opiskelija ottaa.

  Lukuvuosi 2017-2018:

  Kurssit tarjotaan ainoastaan 3. vuosikurssin osalta ja iltalinjan ope-
tus lakkaa lukuvuoden päätteeksi. Käytännössä opiskelijoiden opis-
ke lu vai he huomioidaan niin, että tutkinnon loppuvaiheessa  oleville
tar jo taan tarvittavat kurssit.
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  Lukuvuoden 2016-2017 alusta iltaopetuksen lisäksi aikuiset tai päi-
vä lu kios ta aikuislinjalle siirtyvät nuoret voivat opiskella aikuisten tun-
ti jaon mukaan päivälukion ryhmissä. Tämä toimintamalli jää myös il-
ta lin jan lakkauttamisen jälkeen ja siitä käytetään nimeä Imatran yh-
teis lu kion aikuislinja. Aikuislinjalle laaditaan uusi opetussuunnitelma
osa na nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa. Uusi ope tus-
suun ni tel ma otetaan käyttöön 1.8.2016.

  Saimaan ammattiopiston kaksoistutkinnon opiskelijoiden opetus tur-
va taan ja se tapahtuu osana nuorten lukiokoulutusta.

  Imatran yhteislukion iltalinjan lakattua, lähimmät aikuislukiot ovat
Lap peen ran nan Kimpisen aikuislinja ja Savonlinnan aikuislukio, joi-
den kanssa on sovittu yhteistoiminnasta. Lisäksi tuemme opis ke li joi-
den osallistumista verkkokursseille ISOverstaan (Itäsuomalainen op-
pi mis ver kos to) ja Otavan opiston aikuislinjan kautta. Otavan opiston
Net ti lu kios sa voi opiskella koko aikuislukion oppimäärän.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Imatran yhteislukion iltalinja (etäopetus) lakkautetaan edellä mai ni-
tun lakkauttamissuunnitelman mukaan, niin että toiminta päättyy lu-
ku vuo den 2017-2018 loppuun. Lukion aikuisten tuntijaon mukaista
ope tus ta tullaan antamaan lukuvuodesta 2016-2017 alkaen osana
nuorten ryhmiä Imatran yhteislukion aikuislinjalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 41 24.05.2016

Toiminta-avustus 2016/Kulttuurijärjestöt

1078/02/05/01/2016

HVLTK § 41 Valmistelija: Harri Valtasola

 Hyvinvointilautakunnan kulttuurijärjestöille jaettavien toi min ta-avus-
tus ten hakuaika päättyi 8.4.2016 klo 15.00. Määräaikaan men nes sä
hakemuksia jätettiin yhteensä 19 kpl (v. 2015 yht. 20 kpl).

 Haettujen avustusten yhteismäärä on 58140 euroa (60600 €
v. 2015).

 Vuoden 2016 talousarvion käyttöohjeiden mukaisesti on kaupungin
si säi sel le tarkastukselle varattava mahdollisuus avustusta saavan
yh tei sön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

 Niiden avustusten kohdalla, joiden liiteasiakirjat ovat mahdollisesti
vie lä puutteelliset, päätös tulee tehdä ehdollisena, jotta lau ta kun nal-
le jää mahdollisuus tarvittaessa muuttaa päätöstään, jos myö hem-
min toimitettavat asiakirjat sitä edellyttävät. Ellei uuden käsittelyn
tar vet ta ilmene, tehty ehdollinen päätös voidaan panna täytäntöön.

Hyvinvointilautakunta päättää vuoden 2016 toi min ta-avus tuk set
kulttuurijärjestöille seuraavasti:

Elokuvakerho Pennittömät ry 1000 €
Imatra Big Band ry 3500 €
Imatra Dance ry 1300 €
Imatran Immet ry 2000 €
Imatran Kotiseutuyhdistys ry 200 €
Imatran Seudun Kalevalaiset ry 400 €
Imatran Seudun Karjalaiset ry 1000 €
Imatran Taideyhdistys ry 3000 €
Kaakkois-Suomen Rajamieskilta 1500 €
Kulttuurin Vuoksi ry 400 €
Masmoudi ry 1000 €
Musiikkikilta-65 ry 800 €
Niskan Vuoksi ry   -
TSL:n Imatran seudun Opintojärjestö ry 5000 €
Viihdekuoro Karelia Singers ry 1000 €
Viihdekuoro Saimaa Song 1000 €
Vuoksen Mieslaulajat ry 2000 €
Vuoksenniskan Nuorisoseura ry 15000 €
Vuoksen Videokerho ry 500 €

Yhteensä 40600 €
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 Niskan Vuoksi ry on rekisteröitynyt 30.3.2016, päätoimiala: Muualla
luokittelemattomat muut järjestöt.  Avustussäännön kriteereiden
mukaisesti järjestö ei ole kulttuurijärjestö.

 Puutteellisia hakemuksia koskevat päätökset ovat ehdollisia lis ta-
teks tis sä mainitulla tavalla.

 Toiminta-avustukset 40600 euroa kirjataan tilikohdalle 5520 501 999
900/Muut tuet ja avustukset.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esi tyk sen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Tuija Kuikka ilmoitti esteellisyydestään TSL:n Imatran
seudun Opintojärjestö ry:n toiminnantarkastajana (HallintoL 28 § 5-kohta) ja poistui
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 42 24.05.2016

Toiminta-avustus 2016/Liikuntajärjestöt

1153/02/05/01/2016

HVLTK § 42 Valmistelija: Harri Valtasola

 Hyvinvointilautakunnan liikuntajärjestöille jaettavien toi min ta-avus-
tus ten hakuaika päättyi 8.4.2016 klo 15.00. Määräaikaan men nes sä
ha ke muk sia jätettiin yhteensä 21 kpl (v. 2015 yht. 19 kpl).

 Haettujen avustusten yhteismäärä on 185 636,13 euroa.

 Avustusten myöntämisen kriteereinä on hyvinvointipalveluiden avus-
tus sään nön mukaisesti

 - liikuntajärjestöjen nuorisotoiminnan määrä, laatu, suun ni tel mal li-
suus ja kasvatuksellisuus

 - nuorten ohjattu liikuntaharrastus, nuorisotoimintaan käytetyn ti lan
vuok ra ja/tai sähkö- ja lämmityskulut.

 Vuoden 2016 talousarvion käyttöohjeiden mukaisesti on kaupungin
sisäiselle tarkastukselle varattava mahdollisuus avustusta saavan
yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Tanssiurheiluseura Imatran Impetus ry:n hakemus ei täytä hy vin-
voin ti pal ve lui den avustussäännön kriteereitä.

 Niiden hakemusten kohdalla, joiden liiteasiakirjat ovat vielä puut teel-
li set, päätös tulee tehdä ehdollisena, jotta lautakunnalle jää mah dol-
li suus tarvittaessa muuttaa päätöstään, jos myöhemmin toimitettavat
asiakirjat sitä edellyttävät. Ellei uuden käsittelyn tarvetta ilmene,
tehty ehdollinen päätös voidaan panna täytäntöön.

Hyvinvointilautakunta päättää myöntää vuoden 2016 toi min ta-avus-
tuk set liikuntajärjestöille seuraavasti:

Artami ry   1900 €
EKLU ry   3100 €
Imatran Golf ry     500 €
Imatran Jyske ry     500 €
Imatran Keilailuliitto ry   2800 €
Imatran Ketterä Juniorit ry   7400 €
ILSe ry   3900 €
IPS ry   5000 €
Imatran Pallo-Veikot ry   3600 €
Imatran Ratsastajat ry   3000 €
Imatran Sukoshi ry     500 €
Imatran Tennis ry     800 €
Imatran Urheilijat ry   5800 €
Imatran Voima ry   3900 €
Imatran Voimistelijat ry   2500 €
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PaSa Bandy Imatra ry   1500 €
Tainionkosken Tähti ry   1900 €
Tanssiurheiluseura Imatran Impetus ry       -
Uinti Imatra ry   4200 €
Vuoksen Disc Golf ry     300 €
Vuoksenniskan Vesa ry   2400 €
Yhteensä 55500 €

 Toiminta-avustukset 55500 euroa kirjataan tilikohdalle 5520 610 999
900/Muut tuet ja avustukset.

 Puutteellisia hakemuksia koskevat päätökset ovat ehdollisia lis ta-
teks tis sä mainitulla tavalla.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä valmistelijan esi tyk sen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että lautakunnan puheenjohtaja Anu Urpalainen (IPV ry) jäsenet Mikko Airas
(Imatran Ketterä Juniorit ry) ja Henri Ruokolainen (Imatran Jyske ry) ilmoittivat
esteellisyydestään yhdistysten hallituksen jäseninä (HallintoL 28 § 5-kohta) ja poistuivat
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn ajaksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Kari
Paldanius ja pöytäkirjantarkastajaksi Tuija Kuikka.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 43 24.05.2016

Toiminta-avustus 2016/Nuorisojärjestöt

1230/02/05/01/2016

HVLTK § 43 Valmistelija: Ulla Laine

 Hyvinvointilautakunnan järjestöille jakamien nuorisojärjestöjen toi-
min ta-avus tus ten hakuaika päättyi 8.4.2016 klo 15.00. Määräaikaan
mennessä ha ke muk sia jätettiin yhteensä 4 kpl (v. 2015 yht. 4 kpl).

Haettujen avustusten yhteismäärä on 6660 euroa.

 Avustuksen myöntämisen kriteereinä on hyvinvointipalveluiden
avus tus sään nön mukaisesti

 - hakijan toiminta tukee kaupungin tuottamaa nuorisotoimintaa
 - nuorisojärjestöillä nuorisotoiminnan määrä, laatu, suun ni tel mal li-

suus ja kasvatuksellisuus
 -  nuorten ohjattuun nuorisotoimintaan tai käytetyn tilan vuok raan

ja/tai sähkö- ja lämmityskuluihin

 Vuoden 2016 talousarvion käyttöohjeiden mukaisesti on kaupungin
si säi sel le tarkastukselle varattava mahdollisuus avustusta saavan

 yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

 Niiden hakemusten kohdalla, joiden liiteasiakirjat ovat vielä puut teel-
li set, päätös tulee tehdä ehdollisena, jotta lautakunnalle jää mah dol-
li suus tarvittaessa muuttaa päätöstään, jos myöhemmin toimitettavat
asia kir jat sitä edellyttävät. Ellei uuden käsittelyn tarvetta ilmene, teh-
ty ehdollinen päätös voidaan panna täytäntöön.

 Hyvinvointilautakunta päättää jakaa vuoden 2016 toi min ta-avus tuk-
set nuorisojärjestöille seuraavasti:

Enson Partiosiskot ry 700 €
Imatran Nuoret Kotkat 400 €
Imatran Seudun Karjalaiset ry Nuoret 500 €
Vuoksen 4H-yhdistys ry 2000 €
Yhteensä 3600 €

 Toiminta-avustukset kirjataan tilikohdalle 5520 620 999 900/Muut
tuet ja avustukset.

 Puutteellisia hakemuksia koskevat päätökset ovat ehdollisia lis ta-
teks tis sä mainitulla tavalla.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää jakaa vuoden 2016 toiminta-
avustukset valmistelijan esityksen mukaisesti.
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Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Virasojan koulun oppilaskuljetus syksy 2016

1258/12/01/03/2016

HVLTK § 44 Valmistelija: Arja Kujala

Koulunkäynti Virasojalla, Rakennusmestarinkadulla, päättyi hel mi-
kuus sa 26.2.2016. Hiihtoloman jälkeen 7.3.2016 alkaen kou lun käyn-
ti on tapahtunut väistötiloissa Havurinteellä.
Väistötiloissa arvioidaan työskenneltävän vähintään kahden lu ku-
vuo den ajan keväälle 2018.

Maalis-toukokuuksi 2016 kaikille oppilaille tarjottiin koulukuljetus.
Kul je tus tar ve kartoitettiin huoltajille osoitetulla kyselyllä, jossa he il-
moit ti vat oppilaan sitoutumisen linja-autokyyteihin. 156 oppilaasta
10:lle ei haluttu kuljetusta. Linja-autoreitti on kulkenut pitkin vanhaa
6-tie tä. Kyseessä on ollut ns. lisävuoro reittiliikenteeseen.

Reittiliikennekustannukset ovat 720€/päivä (yhteensä noin 42 500€
ke vääl tä 2016). Sopimuksessa on huomioitu kuukausittainen tar ve-
ar vioin ti. Toukokuussa on jäänyt 10 oppilasta pois lin ja-au to kul je tuk-
ses ta. Tällä ei ole ollut vaikutusta tarvittaviin linja-automääriin. Imat-
ran Tilat Liikelaitos on kustantanut kevään linja-autokuljetukset.

Koulukuljetusten perusteet

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan
kul je tuk seen, jos koulumatka on viittä kilometriä pitempi. Jos esi ope-
tus ta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta
esi ope tuk seen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus mak-
sut to maan kuljetukseen kotoa esiopetukseen tai päivähoidosta esi-
ope tuk seen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Kunta tai muu koulutuksen järjestäjä voi päättää perusopetuslaissa
sää det ty jä etuja laajemmista kuljetuksista.
Imatran kaupunki järjestää maksuttoman kuljetuksen 1. ja 2. luok-
kien oppilaille sekä maksuttomassa esiopetuksessa oleville op pi lail-
le, kun koulumatka on 3-5 kilometriä. Maksuttoman kuljetuksen vaih-
to eh to na oppilaalle voidaan myöntää kuljetusavustus.

Koulukuljetus on mahdollista järjestää myös koulumatkan ra sit ta vuu-
den perusteella.  Kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai mak-
saa huoltajalle kuljetusavustusta oppilaan kuljettamisesta, jos kou lu-
mat ka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Kuljetuksen jär jes tä mi-
nen koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää
ai na asiantuntijan lausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri tai psy ko-
lo gi tapauksesta riippuen. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen
syy, perustelu, kuljetusmuoto ja ajanjakso.
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Perusteet koulukuljetusten järjestämiselle vrt. lain edellyttämä ta sa-
puo li nen kohtelu

Oppilaan koulun vaihtuminen (kunnan päätöksestä johtuen) ei vel-
voi ta kuntaa järjestämään koulukuljetusta perusopetuslain 32 §:ssä
edel ly tet tyä laajemmin. Kunnalla on kuitenkin oikeus järjestää kou lu-
tuk sia laajemmin kuin laki edellyttää, mutta tällöin on huolehdittava
op pi lai den tasapuolisesta kohtelusta.

Tasapuolisen kohtelun vaatimus mahdollistaa sen, että kunta päät-
tää järjestää ilmaisen koulukuljetuksen kaikille, joiden koulumatka on
yli 4 kilometriä (lakisääteisen rajan ollessa 5 km), muttei sitä, että jol-
le kin tämä oikeus myönnetään samalla kun jollekin toiselle ei. Imat-
ral la on tällä hetkellä voimassa päätös järjestää koulukuljetus 1-2
luok ka lai sil le, joilla koulumatkan pituus ylittää 3 km.

Väistökoulutilanteessa voidaan ajatella, että on sallittua tarjota kou-
lu kul je tus ta väistöoppilaille sen aikaa, että uusi koulureitti ja alue tu-
le vat tutuksi.

Virasojan koulun väistötilan ympäristön liikenneturvallisuusselvitys,
Ram boll Oy

Liikenneturvallisuusselvityksen avulla kartoitettiin Havurinteen väis-
tö ti lan lähiympäristön (5 km) liikenneturvallisuustilanne ja selvitettiin
pa ran ta mis koh teet alueella koululaisten liikkumisen turvallisuuden
pa ran ta mi sek si.

Selvitys sisältää nykytilakartoituksen sekä koulumatka-analyysin.
Nykytila-analyysissä selvitettiin alueen kävelyn ja pyöräilyn verkko,
ny kyi set nopeusrajoitukset sekä suojatiet. Koulureiteillä suoritettiin
maas to käyn ti, jolla kartoitettiin kävelyn ja pyöräilyn kannalta puut-
teel li set ja vaaralliset kohteet.

Virasojan koulun väistötilan ympäristön liikenneturvallisuutta pa ran-
ne taan Ramboll:n ehdotusten mukaisesti. Toimenpiteet toteutetaan
ke sän 2016 aikana: suojatiemerkkien havaittavuuden lisääminen
hei jas te nau hoil la, nopeusrajoitusten alentaminen, puiden ja pen sai-
den karsiminen risteysalueilla sekä liikennemerkkien lisääminen. Sa-
mal la parannetaan kevyenliikenteen väylää Bio-Vuokselta metsän
poik ki Havurinteelle ja Vuoksenniskan koululle.

Parantamistoimenpiteiden lisäksi raportissa esitellään ehdotukset
käy tet tä vis tä pääkoulureiteistä alueella. Eri reittien kou lu lais lii ken ne-
mää rät antavat kaupungille työkalun liikenneympäristön ke hit tä mis-
toi men pi tei den priorisointiin.
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Virasojan koululaisten osalta tulokset esiteltiin huoltajille Ha vu rin-
teen tutustumispäivän 25.2.2016 yhteydessä. Tilaisuudessa tulokset
esi tel lyt tutkija korosti huoltajille uuden koulureitin tutustumisen tär-
keyt tä yhdessä lasten kanssa.

Kysely huoltajille koulukuljetuksiin liittyen 17-20.5.2016

Virasojan koulun oppilaiden huoltajille suunnatulla kyselyllä on kar-
toi tet tu kevään kokemuksia kuljetusten osalta. Samalla on käyn nis-
tet ty valmistelut syyslukukauden 2016 turvalliselle kou lu mat ka liik ku-
mi sel le.  Vastaamalla kyselyyn huoltajilla on ollut mahdollisuus tuo-
da omat näkemyksenne esille.

Kysely suoritettiin Webropol-kyselynä, jonka raportti on liitteenä.

Kustannuslaskentaa väistön ajalta, oppilaille maksuttoman kul je tuk-
sen järjestäminen

Kuljetuskustannus koulupäivää kohden on 720 €/pv (n. 150 op pi las-
ta). Kuukaudessa kustannukset ovat noin 14 400 €/kk ja vuositasolla
noin 144 000 €/lukuvuosi.

Kuljetuskustannukset tulevat syksystä 2016 alkaen toimialalle, mikäli
kul je tuk siin päädytään. Määrärahaa kuljetuskustannuksiin ei ole ta-
lous ar vi oon varattuna.

Oheismateriaali: Kysely Virasojan koulun oppilaiden huoltajille koulukuljetuksiin liit-
tyen
Virasojan koulun oppilaiden huoltajille koulukuljetuksiin liittyvän ky-
se lyn tulosraportti

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Syyslukukaudesta 2016 alkaen Virasojan koulun oppilaille korvataan
la ki sää tei set ja Imatran kaupungin päätösten mukaiset kuljetukset.
Yh tei siä ns. ilmaisia reittiliikennekuljetuksia ei jatketa.

Imatran kaupungin syksyllä 2016 voimaantulevissa paikallis-
liikenteen aikatauluissa pyritään ottamaan huomioon reitti-
suunnittelussa mahdollisuudet palvella muuttuneita koulureittejä
sopeuttaen ne koulujen alkamis- ja päättymisaikoihin.

Keskustelun aikana lautakunnan jäsen Kari Paldanius teki seuraava muutosehdotuksen:
Hyvinvointilautakunnan SD-ryhmä esittää, että koulukuljetukset Virasojan koulun kaikille
oppilaille jatkuvat Havurinteen väistötiloihin nykykäytännön mukaan niin kauan kunnes
päätös kouluverkosta on olemassa ja pystytään osoittamaan Virasojan koulun oppilaille
oikea koulu. (Hyvinvointilautakunnan SD-ryhmä on myös suosuvainen koulukuljetuskeen
siten että lähtöpaikka on Virasojan koulu-Havurinne ja päinvastoin, elikkä koululaisia ei
poimittaisi pysäkeiltä vaan tulisivat tuttua turvallista koulutietä lähikoululleen.)
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Lautakunnan jäsen Marjut Kuvaja-Kukkonen kannatti Kari Paldaniuksen ehdotusta.

Keskustelun aikana lautakunnan puheenjohtaja Anu Urpalainen ehdotti, että asia jätetään
pöydälle.

Lautakunnan jäsen Mikko Airas ja varajäsen Henri Ruokolainen kannattivat Anu Urpalaisen
ehdotusta.

Keskustelun aikana ei tehty muita ehdotuksia.

Koska oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan
kättennostoäänestykset. Ensi ne, jotka kannattavat listaehdotusta, äänestävät JAA, ja ne
jotka kannattavat Kari Paldaniuksen tekemää ehdotusta äänestävät EI. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annetti 3 JAA-ääntä (Anu Urpalainen, Mikko Airas, Henri
Ruokolainen) ja 8 EI-ääntä (Lahja Id, Saska Helmikallio, Mervi Hasu, Tuija Kuikka, Ari
Porrasmäki, Kari Paldanius, Matti Seppälä, Marjut Kuvaja-Kukkonen).

Puheenjohtaja totesi, että Kari Paldaniuksen ehdotus on voittanut äänin 3 - 8.

Seuraavaksi äänestetään kättennostoäänestyksellä niin, että Kari Paldaniuksen ehdotusta
kannattavat äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Anu Urpalaisen pöydälle jättö ehdotusta
äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Lahja Id, Saska Helmikallio, Mervi Hasu,
Tuija Kuikka, Ari Porrasmäki, Kari Paldanius, Matti Seppälä, Marjut Kuvaja-Kukkonen) ja 3
EI-ääntä (Anu Urpalainen, Mikko Airas, Henri Ruokolainen).

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on hyväksynyt Kari Paldaniuksen esityksen.

Puheenjohtaja Anu Urpalainen sekä jäsenet Mikko Airas ja Henri Ruokolainen ilmoittivat
jättävänsä eriävän mielipiteensä päätökseen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

 ___________________
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Päivähoitomaksun sekä koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen
määrittämisen perusteet 1.8.2016 alkaen

1239/12/05/2016

HVLTK § 30 Valmistelija: Minna Karvinen ja Ulla Laine

Lasten päivähoitomaksuja koskevat säännökset on koottu sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92,
387/2008 7 a §). Ko. laissa säädetään mm. lasten päivähoidosta
perittävien maksujen määräytymisestä sekä päivähoitomaksun
määräämisen perusteena olevista tuloista. Korkolaissa 284/95
säädetään päivähoitomaksun viivästymisen johdosta perittävästä
viivästyskorosta.

  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetulla ase tuk sel-
la (912/92) on säädetty mm. käyttämättä ja peruuttamatta jä te tys tä
palvelusta perittävästä maksusta, maksun määräämisestä sekä
maksun perimisestä poissaolon ajalta.

  Asiakasmaksulain 2§:n 2 momentin perusteella myös päivähoidon
asia kas mak sut on sidottu indeksiin. Indeksitarkistus tehdään kahden
vuo den välein. Päivähoidosta perittävät asiakasmaksut on tarkistettu
so si aa li- ja terveydenhuollon hintaindeksillä ja päivähoitomaksun
määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.
Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämispe-
rus tei siin ole tehty.

  Perusopetuslailla (628/98 48f § 2016/127) määrätään koululaisten
aa mu- ja iltapäivätoiminnan maksuista. 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy kahden vuoden välein päi vä hoi to-
mak sun sekä koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen mää rää mi-
sen ja perinnän perusteet.

Lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt lasten päivähoitomaksun
se kä koululaisten iltapäivätoiminnan mää rää mi ses tä ja maksujen
pe rin nän perusteista 23.4.2014 § 29.

Päivähoitomaksun määrittäminen ja asiakasmaksut toi min ta-
vuo si na 2016-2017 alkaen 1.8.2016

Päivähoidosta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen
koon, perheen tulojen sekä palvelun tarpeen mukaan.
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Perheen koko
  Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai

avio lii ton omai sis sa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kans-
saan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Per-
he koon muuttuessa päivähoitomaksu tarkistetaan seuraavan
kuukauden alusta. Vanhempi/huoltaja on velvollinen ilmoittamaan
varhaiskasvatuspalveluihin perhekoon muutoksen.

Perheen tulot
  Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän (lapsen van-

hem man) sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaisten
(brutto) ansio- ja pääomatulojen ja verosta vapaiden tulojen pe rus-
teel la.

  Päivähoitomaksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä
to det ta vis sa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella ja se on
voimassa toistaiseksi. Poikkeuksena ovat sosiaali- ja ter veys lau ta-
kun nan sijoittamien lasten sijaisvanhemmat, joilta ei peritä päi vä hoi-
to mak sua lainkaan.

 Kuukausimaksu
  Kokopäivähoidon kuukausimaksu on perheen koon mukaan mää-

räy ty vän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan
ylit tä väs tä kuukausitulosta, korkeintaan 290 euroa kuu kau des sa.

  Osapäivähoidon (enintään 5 tuntia päivässä) kuukausimaksu on 60
% kokopäivähoidon maksusta ollen enintään 174 euroa kuu kau des-
sa.

  Esiopetuksen (4 tuntia päivässä, 186 työpäivää) lisäksi tarvittavasta
päi vä hoi dos ta peruskoulujen lukuvuoden ajalla peritään 60 %
kokopäivähoidon maksusta. Peruskoulujen kesäloman ajalla pe ri-
tään normaali päivähoitomaksu.

  Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa. Alle 27 euroa /kk hoi to-
mak su voidaan periä epäsäännöllisistä hoitojärjestelyistä johtuen.

  Päivähoitomaksu on lapsikohtainen
  Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta (yli 5 - enintään 10

tuntia päivässä) perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Saman
perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan
lap sen korkein perittävä kokopäivämaksu on 261 euroa kuu kau des-
sa. Kustakin seuraavasta lapsesta peritään 20 % nuorimman lapsen
mak sus ta, kokopäivähoidossa enintään 58 euroa kuukaudessa ja
osa päi vä hoi dos sa enintään 34,80 euroa/kk.
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  Yhteishuoltajuuden vaikutus lapsen päivähoitomaksuun
  Erossa olevilla yhteishuoltajilla on mahdollisuus molempien suos tu-

muk sel la jakaa hoitomaksu. Tällöin huoltajien tulee toimittaa
yhteinen kirjallinen suostumus allekirjoituksineen hoitomaksun
jakamisesta hoitoajan ja luonapitoajan mukaisena. Molemmat
huoltajat toimittavat erikseen tuloselvitykset liitteineen. Kummallekin
huoltajalle lähetetään erikseen maksupäätös, josta ilmenee vain
hänelle määräytyvä päivähoitomaksu perusteineen.

 Päivähoitomaksujen tulorajat 1.8.2016 lukien 

Perheen koko,
henkilöä

Tuloraja €/kk Korkein
maksuprosentti

Korkeimman
maksun brutto-
tuloraja €/kk

2 1 403 11,5    3925

3 1730 9,4    4815

4 2053 7,9    5724

5 2 191 7,9    5862

6 2 328 7,9    5999

  Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun mää rää-
mi sen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta
perheen alaikäisestä lapsesta.

  Suostumuksen korkeimpaan maksuluokkaan voi ilmoittaa säh köi-
ses ti kotisivuilla päivähoidon asiakkaana tunnistautumisen kautta.
Var hais kas va tuk sen webissä on maksulaskuri, jolla voi arvioida
tulevan päivähoitomaksun.

Palvelusopimus
  Palvelusopimus tehdään kaikissa varhaiskasvatuspalveluissa hoi to-

suh teen alkaessa päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidonohjaajan
kans sa. Mikäli lapsi on vanhemman tai muun huoltajan poikkeavan
työ ajan, opiskelun tai päivähoitoyksikön/perhepäivähoitajan ra joi te-
tus ta mahdollisuudesta tarjota päivähoitoa vain tiettyinä päivinä vii-
kos sa hoidossa, myönnetään alennus päivähoitomaksuun. Hoi to päi-
vien lukumäärä määritetään valitun hoitopäiväportaan mukaan -
osa viik koi nen hoito.  Vuorohoidossa lapselle määritetään sovitut hoi-
to tun nit kuukaudessa. Hoitomaksu on kiinteä kuukausimaksu suh-
teu tet tu na valitun hoitopäiväportaan tai vuorohoidossa valittujen hoi-
to tun tien mukaisesti.

 Osaviikkoisessa hoidossa hoitopäiviä voi tasoittaa kahden kuu kau-
den aikana. Hoitopäivien lukumäärästä sovitaan päi vä ko din joh ta-
jan/per he päi vä hoi donoh jaa jan kanssa. Mikäli hoitopäivien lu ku-
mää rä ylittyy kahden kuukauden aikana, kolmannen kuukauden
alus ta hoitopäivien lukumäärä korottuu seuraavaan hoi to päi vä por-
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taa seen ja on voimassa vähintään seuraavat 2 kk.

 Mikäli vuorohoidossa hoitotuntien määrää on vaikea arvioida, voi-
daan esim. kolmen kuukauden seurannan jälkeen ottaa käyttöön
näi den kuukausien keskiarvo. Maksun määräytymisen perusteena
ovat hoitotunnit ja maksun porrastaminen kokopäivämaksun mu-
kaan.

  Päivähoidon palveluntarpeen muuttuessa palvelusopimus päi vi te-
tään päiväkodinjohtajan tai perhepäivähoidonohjaajan kanssa.

  Mikäli osapäivähoidossa olevan lapsen hoito muuttuu kesken kuu-
kau den kokopäiväiseksi tai päinvastoin, muutetaan maksu heti
tästä päivästä lukien.

  Vanhemmat ilmoittavat hoitopaikkaan etukäteen lapsen hoitopäivät.
Mi kä li lapsi on ennalta varattuna hoitopäivänä poissa tai sairaana,
näiltä päiviltä peritään hoitomaksu. Hoitopäivän veroisia ovat siis 
sairaus- ja muut poissaolopäivät (esim. vanhempien vuosilomapäi-
vät). 

  Vuorohoidolla tarkoitetaan vanhempien työstä johtuvaa klo 18 - 06
vä lis tä hoidon tarvetta sekä lauantai- ja sunnuntaihoitoa.

  Vuorohoidossa olevalla esiopetusikäisellä on oikeus osallistua mak-
sut to maan esiopetukseen 20 tuntia viikossa.

  Vuorohoidossa oleva koululainen voi käyttää arkisin ja viikonlop pui-
sin vain ilta- ja yöhoitoa.

Kesäkeskeytys
  Perusopetuksen kesäloma-aikaan ajoittuvista ennalta määräaikaan

men nes sä  ilmoitetuista poissaoloista hyvitetään kokonaiset ka len te-
ri vii kot seuraavasti

 poissaolo on yhtäjaksoista ja jatkuu koko heinäkuun ajan
 suhteutetussa maksussa (osaviikkoinen hoito) olevan lap-

sen hoitomaksu hyvitetään suhteessa lapsen sovittuun hoi-
to ai kaan

Hoitomaksun määräytyminen varatun hoitopäiväportaan mukaan:

Hoitopäivät /
kk

Maksun määräävä
kerroin

Hoitomaksun suuruus ko-
ko päi vä hoi don maksusta

0 - 10 10 50 %
11 - 15 15 75 %
16 - 20 100 %
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  Hoitomaksun määräytyminen vuorohoidossa varattujen tuntien mu-
kaan:

Vuorohoidon
tun nit  / kk

Maksun määräävä
kerroin *)

Hoitomaksun suuruus
kuukausimaksusta

 - 80 10 50 %
81 - 120 15 75 %
121 - 160 17 85%
161 - 20 100 %

  *)maksupäätöksessä maksun määräävä kerroin näkyy kuu kau si-
mak sun vähennysprosenttina (-50%, -25%, -15%)

  Palvelusopimuksen mukainen päivähoitomaksu määritellään seu-
raa val la kaavalla

kuukausimaksu x maksukerroin
                              toimintapäivät 20

  Jos perheellä on maksuvaikeuksia, tulee perheen ottaa yhteyttä
asia kas las ku tuk seen ja sopia maksujärjestelyistä ennen laskun
eräpäivää. Maksamattomat päivähoitomaksut ovat ulosottokelpoisia.
Vii väs tys kor ko on korkolain mukainen vuotuinen viivästyskorko
lisättynä perintäkuluilla.

  Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa siltä osin
kuin maksun periminen vaarantaa perheen toimeentulon edel ly tyk-
siä, lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista tai jos siihen on
syytä huollolliset näkökohdat huomioiden.

  Perusopetuksen iltapäivätoiminta 4h/pv (760 tuntia vuodessa)

  Kaupungin järjestämästä koululaisten iltapäivätoiminnasta noin 4
tun tia päivässä peritään perusopetuslain mukainen maksu

Sovitut
toi min ta-
päivät /
kk

Kuukausi-
maksu €

Sairaana
yli
10 pv/kk €

Poissa koko
kalenteri-
kuukauden €

Sairaana ko-
ko kalenteri-
kuukauden €

   1 -10   50,00 0 25,00 0
 11- 20 100,00 50 50,00 0

  Iltapäivätoimintaan voidaan myöntää maksunalennusta perheen toi-
meen tu lo huomioiden. Mikäli päivähoitomaksu perhekoon ja  tulojen
mu kaan tulisi olemaan maksuton, iltapäivätoiminnan maksu
puolittuu. Mikäli perhe saa toimeentulotukea, iltapäivätoiminta on
maksuton.
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  Kun iltapäivätoiminta alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden,
pe ri tään maksu käytettävissä olevien toimintapäivien lukumäärän
mukaan

  Toimintapäivien määrää/kuukausi voi muuttaa seuraavan kuu kau-
den alusta ja on voimassa vähintään 3 kk. Muutoksesta suositellaan
ilmoittamaan kaksi viikkoa ennen kuukauden vaihdetta.
Palvelutarpeen muutos ilmoitetaan kirjallisesti.

Liite: Päivähoitomaksun sekä koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen
mää rää mi nen ja periminen 2016-2018

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta hyväksyy lasten päivähoitomaksun ja kou lu-
lais ten iltapäivätoiminnan maksujen määräämisen ja perinnän pe-
rus teet esityksen mukaan. Asiakasmaksut tulevat voi maan 1.8.2016
alkaen.

Keskustelun aikana esittelijä muutti listaehdotusta ja teki seuraavan ehdotuksen:

 Asia jätetään pöydälle ja uudelleen valmisteltavaksi, koska
varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on vielä valmistelussa
opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Keskustelussa ei tehty muita ehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän kokouksessa tekemä ehdotus.

 ___________________

HVLTK § 45 Valmistelija: Minna Karvinen

 Uudelleen valmistelevaksi jätettyyn esitykseen esitetään seuraava
muutos:

Pöydälle (19.4.2016) jäänyt esitys:
Hoitomaksun määräytyminen varatun hoitopäiväportaan mukaan:

Hoitopäivät /
kk

Maksun määräävä
kerroin

Hoitomaksun suuruus ko-
ko päi vä hoi don maksusta

0 - 10 10 50 %
11 - 15 15 75 %
16 - 20 100 %
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Hyvinvointilautakunta § 30 19.04.2016
Hyvinvointilautakunta § 45 24.05.2016

  Hoitomaksun määräytyminen vuorohoidossa varattujen tuntien mu-
kaan:

Vuorohoidon
tun nit  / kk

Maksun määräävä
kerroin *)

Hoitomaksun suuruus
kuukausimaksusta

 - 80 10 50 %
81 - 120 15 75 %
121 - 160 17 85%
161 - 20 100 %

 *)maksupäätöksessä maksun määräävä kerroin näkyy kuu kau si-
mak sun vähennysprosenttina (-50%, -25%, -15%)

Uusi esitys:

Hoitomaksun määräytyminen varatun hoitopäiväportaan mukaisesti:

Hoitopäivät /
kk

Vuorohoidontunnit /
kk

Hoitomaksun suuruus
kokopäivähoidon

maksusta
0 - 10    -  80   50 %

11 - 15 81 - 140  75 %
16 - 141 - 100 %

  *)maksupäätöksessä maksun määräävä kerroin näkyy 
  kuukausimaksun vähennysprosenttina (-50%, -25%)

   Osapäiväisen varhaiskasvatuksen (4 tuntia päivässä) kuukausi-
maksu on 50 % kokopäivähoidon maksusta ollen enintään 145
euroa kuukaudessa.

Liite:   Uusi: Päivähoitomaksun sekä koululaisten iltapäivätoiminnan
maksujen määrääminen ja periminen 2016-2018

Hyvinvointijohtajan ehdotus: 

 Hyvinvointilautakunta hyväksyy lasten päivähoitomaksun ja
koululaisten iltapäivätoiminnan maksujen määräämisen ja perinnän
perusteet 19.4.2016 esityksen mukaisesti sekä valmistelijan tähän
kokoukseen tekemän muutosesityksen.

 Tuntiperusteiseen asiakasmaksuun siirtymistä selvitetään syksyn
aikana.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 46 24.05.2016

Hyvinvointilautakunnan osavuosikatsaus 1/3 2016

1319/02/02/02/2016

HVLTK § 46 Valmistelija: Tuula Salovuori

Kaupunginhallitus käsittelee lautakuntien osavuosikatsaukset ko-
kouk ses saan 30.5.2016.

Lautakunnalle jaetaan Hyvinvointilautakunnan 1/3 osavuosiraportti
pdf-muo dos sa. Lautakunnan on mahdollista tarkastella sähköisessä
muo dos sa olevaa osavuosikatsausta Kuntaportaalin kautta, samoin
asia kas pa lau te ra port tia.

Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden yhteistyötoimikunta käsittelee
osa vuo si kat sauk sen kokouksessaan 19.5.2016.

Liite: Osavuosikatsaus 1/3 2016

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Hyvinvointilautakunta hyväksyy 1/3 osavuosikatsauksen kau pun gin-
hal li tuk sel le annettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi, että hyvinvointi- ja koulutus-
palveluiden yhteistyötoimikunnalla ei ollut huomautettavaa
osavuosikatsaukseen 1/3 2016.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 47 24.05.2016

Kuntalaisaloite: Street workout -ratojen/puistojen perustaminen

907/10/03/01/2015

HVLTK § 47 Valmistelija: Harri Valtasola

Eetu Oksmanin kuntalaisaloite 1.12.2015:

"Street workout-ratoja on Suomessa vain muutamassa kaupungissa.
Maa il mal la se on suosioon nousemassa oleva laji, josta itsekin olen
kiin nos tu nut ja harrastanut sitä yksin kotona ja leikkipuistoissa noin
vuo den verran. Siksi toivonkin, että Suomeen saataisiin lisää näitä
ra to ja. Sen etuja ovat muun muassa seuraavat: Ei tarvitse lähteä
kun to sa lil le. Siellä ei haise hiki. Siellä pystyy treenaamaan sellaisia
li has ryh miä, joita punttia nostamalla ei pysty; eli pieniä tukevia li hak-
sia isojen lihasten välissä, tasapainoa, kehonhallintaa yms..."

Aloitteesta on oltu yhteydessä aloitteentekijään.

Street Workout laitteiden tapaisia laitteita Imatralla on Urheilutalon
lä hi lii kun ta pai kal la sekä Kosken koulun välituntipihalla. Kummankin
lii kun ta pai kan telineet ovat myös vilkkaassa iltakäytössä.

Street Workout laitteistojen hinnat vaihtelevat 3600 eurosta 6700
eu roon. Suhteellisen monipuolisen liikuntapaikan laitteet saa han kit-
tua n. 16 000 eurolla. Lisäksi kustannuksia tulee vielä laitteiden pys-
ty tyk ses tä sekä mahdollisista maansiirtotöistä.

Laitteilla harjoitellaan käyttämällä oman kehon painoa. Voiman li säk-
si harjoittelu kehittää myös kehonhallintaa. Laitteistot ovat siten erit-
täin soveliaita koulujen välituntipihoille.

Uusille lähiliikuntapaikoille ei kuluvan vuoden talousarvioon ole va-
rat tu määrärahaa. Lisäksi tällä hetkellä selvitetään tulevaisuuden
pal ve lu verk koa. Uuden palveluverkon toteuttamisen yhteydessä on
hy vä suunnitella mihin lähiliikuntapaikat tulevaisuudessa sijoittuvat.
Uu sia lähiliikuntapaikkoja suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon
myös Street Workout laitteet.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Hyvinvointilautakunta päättää, että Street Workout-radat otetaan
mah dol li suuk sien mukaan, määrärahojen puitteissa, huomioon
suun ni tel taes sa ja toteutettaessa uutta palveluverkkoa. Lisäksi lau-
ta kun ta päättää, että ratojen tulevat käyttäjät osallistetaan ratojen
suunnittelussa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 48 24.05.2016

Imatran ampumahiihtostadionin taksojen täydentäminen

900/02/05/00/2015

HVLTK § 48 Valmistelija: Harri Valtasola

Imatran kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti Ukonniemen
am pu ma hiih to sta dio nin taulumaksuista 19.12.2015. Vuoden 2016
ta lous ar vi oon oli varattu määräraha Eco Aims laitekokonaisuuksien
han kin taan. Eco Aims laitteet mahdollistavat ammunnan har ras ta mi-
sen kaikille. Laitteet on hankittu huhtikuussa.

Laitteistoille esitetään tuntivuokraksi:

 Eco Aims laitteiston vuokra €/h

 Veroton verokanta Verollinen
        €                  %                 €
        9,09        10      10,00

 Paikalliset urheiluseurat saavat laitteistot käyttöön yh teis har joi tuk-
siin sa ilman tuntivuokraa.

Hyvinvointijohtajan esitys:

 Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Eco Aims –laitteiden tun ti-
tak san esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 49 24.05.2016

Lausuntopyyntö asemakaavan muutos 1073 kaupunginosa 38,
Saimaanranta

1166/10/02/03/2016

HVLTK § 49 Valmistelija: Harri Valtasola

"Pyydämme lausuntoanne kaupunginosa 38, Saimaanranta ase ma-
kaa van muutoksesta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Ukonniemen liikuntapuistossa Lam mas-
saa ren tien lounaispuolella. Muutosalueeseen kuuluu osa Ot te lu ka-
tua ja kadun luoteispuolella oleva tontti ja virkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan aiempaa kaavaa laa-
jem pi urheilurakennusten rakentaminen ja alueen au to pai koi tus-
aluei den laajentaminen.

Kaavamuutos on tullut vireille kaavoituskatsauksen yhteydessä
3.3.2016. Kaavaluonnoksen esittely on järjestetty 17.3.2016.

Toivomme saavamme lausuntonne asemakaavan muu tos eh do tuk-
ses ta 31.5.2016 mennessä.

Lisätietoa hankkeesta:
kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 617 4420.

Sari Hämäläinen"

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta toteaa, että kaavamuutos on linjassa alueen
johdonmukaisen kehittämisen kanssa. Kaavamuutos tuo pa ran nuk-
sen alueen pysäköintijärjestelyihin ja mahdollistaa alueen mää rä tie-
toi sen elinkeinopoliittisen kehittämisen.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 50 24.05.2016

Ehdotukset alueellisiin taidetoimikuntiin

1320/00/04/02/2016

HVLTK § 50 Valmistelija: Harri Valtasola

Taiteen edistämiskeskuksen pyyntö 4.5.2016:

 "Laki ja asetus Taiteen edistämiskeskuksesta (657/2012, 727/2012)

 Ehdotukset alueellisiin taidetoimikuntiin

Pyydämme yhteisöänne tekemään Taiteen edistämiskeskuksen
tai de neu vos tol le ehdotuksen henkilöiden nimeämisestä yh tei-
sön ne toimialueesta vastaava alueellisen taidetoimikunnan jä-
se nek si kaudelle 2017-2018.

 Taiteen edistämiskeskuksesta säädetyn lain 2 § mukaan keskuksen
yh tey des sä on taideneuvosto. Lain 5 § mukaan taideneuvoston teh-
tä vä nä on muun muassa nimetä alueellisten taidetoimikuntien pu-
heen joh ta jat ja muut jäsenet.

 Lain 7 § mukaan alueellisten taidetoimikuntien tehtävänä on:
 - päättää vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja

yh tei söil le myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan;
 - osallistua toimialueensa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen

liit ty vään strategiatyöhön;
 - antaa asiantuntijalausuntoja.

Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista. Alueellisessa tai de toi mi-
kun nas sa on puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään yk si-
tois ta (11) muuta jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan va ra-
pu heen joh ta jan. Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen
asian tun te mus. Alueellisen taidetoimikunnan toimikausi on kaksi
vuot ta. Sama henkilö voidaan määrätä toimikunnan pu heen joh ta jak-
si ja jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin ja sen jäl-
keen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.

Taideneuvosto nimittää syksyllä 2016 puheenjohtajat ja jäsenet alu-
eel li siin taidetoimikuntiin toimikaudelle 2017 - 2018. Ennen alu eel li-
sen taidetoimikunnan asettamista taideneuvosto kuulee taiteen ase-
man kannalta merkittäviä alueellisia tahoja. Toimikuntaa ase tet taes-
sa on huolehdittava, että toimikunnan asiantuntemus on mo ni puo li-
nen ja et tä toimialueen kielelliset näkökohdat otetaan huomioon. Ta-
voit tee na on, että alueelliset taidetoimikunnat edustavat maan tie-
teel li ses ti toi mi kun nan koko toimialuetta.

Alueellisten taidetoimikuntien mistä ja toimialueista on säädetty Tai-
teen edistämiskeskuksesta annetun asetuksen 12 §:ssä.
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Hyvinvointilautakunta § 50 24.05.2016

Toimikaudelle 2015 - 2016 taideneuvosto päätti alueellisten tai de toi-
mi kun tien jäsenmäärät seuraavasti:

- - -

6. Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, puheenjohtaja + 7 jäsentä, toi-
mi alu ee naan Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueet

- - -

Ehdotuksen toimikunnan jäsenestä tulee sisältää sekä nais- että
mies eh do kas ja mahdollisuuksien mukaan useampia ehdokkaita.
Eh dot ta jan tahon tulee varmistaa ehdokkaan suostumus tehtävään.
Esi tys tä laatiessa pyydämme ottamaan huomioon edellä todettu lain
7 §:n säädökset alueellisten taidetoimikuntien tehtävistä ja ko koon-
pa nos ta.

Pyydämme tutustumaan huolella kirjeen lopussa oleviin hallintolain
es teel li syyt tä koskeviin säädöksiin, jotka koskevat toimikuntien toi-
min taa. Esimerkiksi järjestön hallituksen jäsenyys tai esimiesasema
or ga ni saa tios sa voivat aiheuttaa toimikunnan kokouksessa es teel li-
syy den päätettäessä avustuksista tai apurahoista. Toimikuntien jä-
se nil lä ei ole tehtävässään varajäseniä. Lisäksi Taiteen edis tä mis-
kes kuk ses sa noudatetaan hyvän hallinnon periaatteita kaikessa toi-
min nas sa.

Toimikunnat kokoontuvat noin viisi kertaa vuodessa. Toimikuntien
jä sen ten keskeisin tehtävä on toimia vertaisarvioijina apurahoista ja
avus tuk sis ta päätettäessä. Tehtävään kuuluu kokousten lisäksi it se-
näis tä hakemuksiin tutustumista. Toimikuntien kokouksista mak se-
taan jäsenille opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat ko kous palk-
kiot. Lisäksi korvataan matkakustannukset valtion mat kus tus sään-
nön mukaisesti.

Toimikunnan jäsentä koskevasta ehdotuksesta tulee käydä ilmi kun-
kin jäsenehdokkaan osalta:
1) nimi
2) arvo/ammatti
3) äidinkieli
4) postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiyhteys
5) jäsenehdokkaan suostumus tehtävään
6) taiteellisen asiantuntemuksen ala tai alat, lyhyt kuvaus ehdokkaan
tai teel li sis ta ansioista (max 300 merkkiä)

Taiteen edistämiskeskukselle osoitetut ehdotukset pyydetään toi mit-
ta maan 15.6.2016 klo 16.15 mennessä sähköpostiosoitteeseen kir-
jaa mo(at)taike.fi tai postitse osoitteella Taiteen edistämiskeskus, PL
1001, 00531 Helsinki.
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Hyvinvointilautakunta § 50 24.05.2016

Lisätietoja ehdotusten tekemisestä antaa tarvittaessa tukemisen
pääl lik kö Esa Rantanen, p. 0295330720, asiakaspalvelu(at)taike.fi."

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää ehdokkaitten nimeämisestä.

Päätös: Lahja Id ja Henri Ruokolainen nimettiin ehdokkaiksi.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 51 24.05.2016

Viranhaltijapäätökset

HVLTK § 51 Palvelujohtaja, lapset ja nuoret
 - 4.4.2016 § 15 / Linnalan koulun 6E luokan leirikoulumatka

Turnbridge Wells:iin Englantiin 17.-21.4.2016
 - 7.4.2016 § 16 / Koulutus: Ratkaisukeskeinen ajattelu ja

toimintamalli
 - 18.4.2016 § 18 /Leirikoulu: Virasojan koulun 6A lk

- 20.4.2016 § 19 / Luokkaretki: Virasojan koulun Kaukopään
toimipisteen 6. lk

 - 21.4.2016 § 20 / Leirikoulu: Tainionkosken koulun 6 A -luokka
- 9.5.2016 § 21 / Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisten työelämään
tutustumisjaksot lv. 2016-2017

 - 12.5.2016 § 22 / Vaikeasti vammaisten oppilaiden
oppilaskuljetuspalvelujen hankinta

Palvelujohtaja, elämänlaatupalvelut
 - 13.4.2016 § 9 / Kohdeavustus, Mikko Kallavuo, 120 €
 - 14.4.2016 § 10 / Kohdeavustus, Venäläinen kulttuuriseura Lyyra

ry, 500 €
- 2.5.2016 § 11 / Kohdeavustus, Anni Takala, 900 €

 - 2.5.2016 § 12 / Kohdeavustus, Heikki Humberg, 900 €
 - 2.5.2016 § 13 / Kohdeavustus, Henrik Härkönen, 335 €
 - 2.5.2106 § 14 / Kohdeavustus erilaisiin projekteihin, IPS ry, 500 €

(piirin taitokisat)
- 18.5.2016 § 15 /Kohdeavustus, Natalia Montonen, 850 €

Varhaiskasvatuksen ja kasvun tuen palvelujen päällikkö
 - 7.4.2016 § 1 / Koulutus: Itsesäätelyn tukeminen

varhaiskasvatuksessa
 - 7.4.2016 § 2 / Koulutus: Varhaiskasvatuksen osaava

ammattilainen

Imatran yhteislukion rehtori
 - 14.4.2016 § 11 / Viranhaltijan valitseminen äidinkielen ja

kirjallisuuden päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen ajalle 1.8.2016-31.7.2017

Mansikkalan koulun rehtori
 - 22.4.2016 § 23 / Peruskoulun äidinkielen lehtorin viran (0547)

muuttaminen perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin
viraksi (0547) 1.8.2016 lukien

 - 20.4.2016 § 24 / Peruskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin viran (0563) muuttaminen perusopetuksen matematiikan ja
tietotekniikan lehtorin viraksi (0563) 1.8.2016 lukien

Hyvinvointijohtaja ehdotus:

Lautakunta päättää hyväksyä viranhaltijapäätökset todeten, ettei
käytä otto-oikeuttaan.
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Hyvinvointilautakunta § 51 24.05.2016

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 52 24.05.2016

Saapuneet kirjeet

HVLTK § 52 Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä (OKM/5/691/2016) 
 dnro 1266/12.04/2016

 Nuorisovaltuuston pöytäkirja 3/2016

 Vanhusneuvoston pöytäkirja 2/2016

 Vanhusneuvoston pöytäkirja 3/2016

 Vanhusneuvoston pöytäkirja 5/2016

 Maakunnallisen vanhusneuvoston pöytäkirja 15.3.2016 (4/2016)

Oheismateriaali: Nuorisovaltuuston pöytäkirja ja vanhusneuvoston pöytäkirjat sekä
Maakunnallisen vanhusneuvoston pöytäkirja

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Merkitään saapuneet kirjeet tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:

37 - 39, 46, 49, 51 - 52

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

40 - 45, 47 - 48, 50

HValL 3 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviran-
omainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Hyvinvointilautakunta
Virastokatu 2
55100 Imatra

Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi

Pykälät:

40 - 45, 47 - 48, 50

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.

Oikaisuvaati-
muksen si-
sältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus

Valitusviran-
omainen ja va-
litusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoitteet:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puistokatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät:    Valitusaika
30  päivää

Hallintovalitus, pykälät:    Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
-  valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
-  muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkun-
ta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to-
distettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät:

Lisätietoja Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  Liitetään
pöytäkirjaan


