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Hyvinvointilautakunta § 93 31.10.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HVLTK § 93

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 94 31.10.2017

Pöytäkirjantarkastajien valinta

HVLTK § 94

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jiri Montonen ja Tuomas Nousiainen.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 95 31.10.2017

Tiedoksiannot lautakunnalle

HVLTK § 95 1. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan
tiedoksiannot
- Ei tiedotettavaa.

 2. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot
- Ei tiedotettavaa.

 3. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot
- Ei tiedotettavaa.

 4. Osallistu- ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot
- Ei tiedotettavaa.

 5. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
- Nuorisovaltuuston edustajan puheenvuoro
Lape-muutoshankkeen paneelissa.

 - Nuorisovaltuuston vaalit järjestetty kouluilla.

 6. Lautakunnan miniseminaari liittyen Laajan
hyvinvointikertomuksen valmisteluun pidetään 13.11.2017

 7. OKM antanut päätöksen IB-lukion järjestämisluvasta 1.8.2018
lukien hakemuksen mukaisena.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 96 31.10.2017

Vuoden 2018 talousarvioesityksen tavoitteet ja tasapainotus

2238/02/02/00/2017

HVLTK § 96 Valmistelija: Hanna-Kaisa Ellonen, Tuula Salovuori

Kaupunginhallitus päätti ensimmäisessä talousarviokäsittelyssään
9.10.2017 § 27, että viranhaltijat valmistelevat seuraavaan kau pun-
gin hal li tuk sen  talousarviokäsittelyyn mennessä talouden noin 1,5
mil joo nan euron tasapainotustarpeen edellyttämät toimenpiteet ot-
taen huomioon kaupunginhallituksen pyytämät lisäselvitykset mm.
hen ki lös tö ra ken teen ja -suunnittelun osalta.

Talousjohtaja Kai Roslakan viesti vastuualuejohtajille
11.10.2017

"Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarvion ensimmäisessä
käsittelyssä kaupungin virkamiesjohdon tehtäväksi jäi valmistella ta-
lous ar vion toiseen käsittelyyn esitys joka päätyy nolla tulokseen.
Käy tän nös sä tämä tarkoitti 1 501 t€:n suuruista tasapainottamista.

Kaupunginjohtajan johtoryhmä käsitteli asiaa 11.10.2017 ja päätyi
esit tä mään tasapainotusta talousarvion toimintakatteen suhteessa.
Esi tys tarkoittaa, että toimialojen on tehtävä talousarvion seu raa-
vaan käsittelyyn esitykset joilla pienennetään toimintakatetta seu raa-
vas ti:

EKSOTE    898 t€

Hyvinvointi ja koulutuspalvelut  437 t€

Konsernipalvelut     98 t€

Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut    59 t€

Ympäristötoimi       9 t€

Yhteensä                     1 501 t€

 Tasapainotusesitykset on valmisteltava niin, että kaupunginhallitus 
 voi käsitellä niitä 6. ja 7.11. pidettävässä talousarvion toisessa
 käsittelyssä. "

Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen esitys talousarvion ta sa pai-
not ta mi sek si:

Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut ovat käsitelleet talousarvion ta sa pai-
no tus tar vet ta johtoryhmässä sekä hyvinvointilautakunnan pu heen-
joh ta jis ton kanssa. Yhteinen näkemys on, että nykyistä pe rus pal ve-
lui den resursointia on pidettävä minimitasona, josta ei voida tinkiä.
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Hyvinvointilautakunta § 96 31.10.2017

Lisääntyvä lasten oireilu ja henkilökunnan jaksamisen ongelmat
edel lyt tä vät riittäviä toimenpiteitä. Näin ollen talousarvioon esitetyistä
li sä re sur soin neis ta opettajien sijaiskustannuksiin ja var hais kas va tuk-
sen varhaiseen tukeen ei olla valmiita karsimaan. 

Talousjohtajalta saadun ohjeistuksen mukaan väistötiloihin siir ty mis-
tä varten ei tehdä tässä vaiheessa talousarviovarauksia.

Konsernipalvelut ovat esittäneet projektipäällikön palkkausta pal ve-
lu verk ko-ko ko nai suu den johtamista varten. Mikäli tämä toteutuu, hy-
vin voin ti- ja koulutuspalvelut luopuu omasta resurssivarauksestaan
ja voi hankkia tarvittavat pedagogisen ja toiminnallisen suunnittelun
tu ki pal ve lut ostopalveluina. Jatkuvan muutostilanteen vaatiman kou-
lu tuk sen/tu ki pal ve lui den kokonaisvarausta pienennetään hieman.

Varhaiskasvatuksen osalta tuntiperusteiseen maksuun siirrytään,
pit käl ti teknisten haasteiden vuoksi, vasta ensi syksynä, mikä pie-
nen tää talousarvioon ennakoitua tulokertymän vähennystä.

Maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen esitetään yhden opet-
ta jan ja kahden avustajaresurssin lisäystä, eli alkuperäisestä esi tyk-
ses tä on karsittu yksi opettajaresurssi.

Digiloikan alkuperäisenä tavoitteena oli hankkia henkilökohtaiset lait-
teet kaikille esi- ja peruskoululaisille. Esi- ja alkuopetuksen oppilailla
ei ole pe da go gi ses ti välttämätöntä hankkia henkilökohtaisia laitteita
(ei vät läh tö koh tai ses ti kuljeta laitteita kotiin). Talousarvion ta sa pai-
no tuk ses sa esi te tään että näille luokka-asteille hankitaan hen ki lö-
koh tais ten laitteiden si jaan ryhmäkohtaisia laitteita yhteiskäyttöön.

Ulkoliikunnan ostopalvelusopimuksen uudelleenneuvotteluissa vuo-
si ve loi tus ta on tarkistettu alaspäin.

Näillä toimenpiteillä hyvinvointi- ja koulutuspalvelut saa ta sa pai no tet-
tua 397 351 € alkuperäisestä talousarvioesityksestään.

Toimenpide €
Lisäresursointia koulu- ja päiväkotiverkon suunnitteluun ei esitetä -63.554
Koulutukseen esitettyä lisäpanostusta pienennetään -10.000
Väistötiloihin siirtymiseen varaus poistetaan, Kosken koulu -50.000
Väistötiloihin siirtymiseen varaus poistetaan, lukion ruokailu -68.400
Päivähoitomaksun tulokertymän vähennystä pienennetään (tun ti pe-
rus tei sen maksun käyttöönotto vasta syksyllä)

-25.000

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen henkilöresurssin lisäystä
vä hen ne tään (esitykseen jää yksi opettaja ja kaksi ohjaajaa)

-43.239

Digiloikka, 0-2 luokille laitteet vain ryhmiin, 3 luokille henkilökohtaiset
lait teet

-83.158

Ulkoliikunnan ostopalvelusopimuksen ml. ampumahiihtostadionin
val von ta ja ensilumenladun lipunmyynti tarkistaminen

-54.000

Yhteensä -397 351
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Hyvinvointilautakunta § 96 31.10.2017

Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujen esitys vuoden 2018 sitoviksi ta voit-
teik si ja valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi on sisällytetty Hy-
vin voin ti lau ta kun nan talousarvioesitykseen. Hy vin voin ti ker to muk-
seen ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin toi men pi de oh jel-
maan liittyvät sitovat tavoitteet tullaan määrittelemään erikseen ja
päät tä mään 21.11.2017 pidettävässä lautakunnan kokouksessa, jol-
loin ne sisältyvät hallituksen kolmannessa talousarviokäsittelyssä
ole vaan talousarvioesitykseen.

Oheismateriaali: Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma
 2018-2020

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edel-
leen -valtuustolle, että hyvinvointilautakunnan sitovat tavoitteet vuo-
del le 2018 hyväksytään liitteen mukaisesti muilta kuin hy vin voin ti ker-
to muk seen ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin toi men pi de-
oh jel maan liittyviltä osin, ja että hy vin voin ti lau takunnan tasapainotus
hyväksytään yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 97 31.10.2017

Mansikkalan koulukeskuksen toteutus

2060/10/03/02/2017

HVLTK § 97 Valmistelija: Hanna-Kaisa Ellonen

 Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.10.2016 (§ 68), että
tu le vai suu den koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns.
kol men koulukeskuksen mallin mukaisesti.

 Valtuuston päätöksessä linjataan, että

 kukin koulukeskus koostuu esiopetuksesta ja peruskoulun yh-
te näis kou lus ta (luokka-asteet 0–9)

 ns. koulukeskukset sijoittuvat kaupunkiin maan tie teel li ses ti si-
ten, et tä pohjoisessa on yksi (Vuoksenniskan koulukeskus),
ete läs sä on yk si (Kos ken koulukeskus) ja kaupungin kes ki-
osas sa on yksi (Man sik ka lan kou lu kes kus), ja em. kou lu kes-
kuk set perustetaan yh dis tä mäl lä koulut hallinnollisesti kolmeksi
kes kuk sek si välittömästi

 Kaupunginhallituksen Mansikkalan puukouluhanketta koskevan rat-
kai sun 10.4.2017 § 116 perusteella kou lu kes kus hank keen ta voit-
teek si on asetettu mm.

 - Lopputuloksena toteutetaan moderni, joustava, terveellinen ja eko-
lo gi nen puurakentamiseen perustuva oppimisympäristö.

 - Tilasolut ja niiden tontille sovittaminen toteutetaan siten, että ti la so-
lut palvelevat niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen eri luok-
ka-as tei den kuin lukionkin erilaisia pedagogisia tarpeita.

 - Mansikkalan koulukeskus tulee tarjoamaan laadukkaan, ter veel li-
sen, viihtyisän, osallistavan sekä esteettömän oppimista ja työs ken-
te lyä tukevan ympäristön.

 - Rakennuksen tulee olla elinkaarikustannuksiltaan edullinen ja
muun to jous ta va vastaten tulevaisuuden tarpeisiin.

 - Koulukeskuksen rakentaminen toteutetaan elinkaarihankkeena.

 Kaupunginhallitus on edelleen 15.5.2017 § 152 päättänyt, että kou-
lu kes kuk sen elinkaarihankkeen kilpailutus käynnistetään kil pai lul li se-
na neuvottelumenettelynä. Samassa päätöksessä linjataan, että
Man sik ka lan koulukeskus on tarkoitus ottaa käyttöön viimeistään
kou lu jen alkuun elokuussa 2020 mennessä.

Neuvottelut ovat edenneet nyt siihen vaiheeseen, jossa on hank-
keen kokonaisaikataulu huomioon ottaen välttämätöntä ratkaista, to-
teu te taan ko Mansikkalan koulukeskus yhtenä kokonaisuutena, vai
ha lu taan ko Tainionkosken koulun osuus (noin 200 lasta) kou lu kes-
kuk ses ta lisätä kokonaisuuteen myöhemmin.
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Hyvinvointilautakunta § 97 31.10.2017

Opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovion selvitys 24.9.2017:

”Uudisrakennus Mansikkalan koulukeskus on mielestäni pe da go gi-
ses ti järkevintä rakentaa yhdessä erässä kerralla valmiiksi. Toki mo-
lem mis sa vaihtoehdoissa on hyviä ja heikkoja puolia. Mansikkalan
koulu voi toimia kummassakin vaihtoehdossa hal lin nol li se na
koulukeskuksena kuten nytkin tällä hetkellä. Kuitenkin re surs sien
jaon ja yhteisen toimintakulttuurin kannalta järkevin ratkaisu on, et tä
kaikki toimii yhdessä rakennuksessa myös hallinto.

Pedagogisesti sekä henkilöstön, että oppilaiden kannalta on kerralla
ra ken ta mi nen yhtenäisempi vaihtoehto. Näin mikään yhteisö ei jää
uu den toimintakulttuurin ulkopuolelle jo suunnitteluvaiheessa ja näin
ol len myös toteutus päästään aloittamaan yhdessä samaan aikaan.
Mikäli rakentaminen päädytään tekemään kahdessa vaiheessa Tai-
nion kos ken  alueen perheet saavat lisää aikaa sopeutua muu tok-
seen.

Jos päädytään kahden vaiheen rakentamiseen, tärkeintä on aloittaa
ra ken ta mi sen jatkosuunnittelu ja toteuttaminen samaan aikaan yh-
des sä vaiheessa tapahtuvan suunnittelun kanssa. Muuten nyt aloi-
tet tu yhteisen toimintakulttuurin luominen vaatii uuden aloituksen
sen jälkeen, kun Tainionkosken oppilaat ja henkilöstö pääsee mu-
kaan kokonaisuuteen.”

Mansikkalan koulukeskuksen vt. johtava rehtori Lasse Tiilikan
sel vi tys 29.9.2017:

”Uudisrakentaminen kerralla valmiiksi
+ Kokonaisuus kerralla valmiiksi, toiminnallisuus, turvallisuus, käy tet-
tä vyys jne.
+ Piha-alueet toiminnalliseksi oppimisympäristöksi kaikkien käyttöön
ai kai sem min
+ Työmaa-alueita ei koulun käyttämällä alueella ollenkaan
+ Pedagoginen yhtenäisyys, toimintakulttuurin yhtenäisyys ja yh teis-
työ eri solujen/ryhmien välillä
+ Kouluarjen sujumisen kannalta toimivin ratkaisu
+ Johtamisen kannalta toimivampi vaihtoehto
+ Oppimisympäristöt monitoimiseksi ja toiminnalliseksi kaikkien osal-
ta
- Tainionkosken alueen perheille vähemmän aikaa sopeutua muu-
tok seen

Uudisrakentaminen vaiheittain
+ Tainionkosken koulun oppilaiden perheillä olisi enemmän aikaa
so peu tua muutoksiin
+ Uudenaikaisia oppimisympäristöjä syntyisi jo laskennalliselle Man-
sik ka lan ja Linnalan  oppilasmäärälle, esiopetuksen lapsimäärälle ja
lu kion opiskelijoille, uusia tiloja voi hyödyntää myös muut käyttäjät
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Hyvinvointilautakunta § 97 31.10.2017

+ Vie eteenpäin nykyistä hajanaista tilannetta, 3 yksikön sijasta pe-
rus ope tuk ses sa olisi kaksi yksikköä Mansikkalan koulukeskuksen
alu eel la
- Mansikkalan koulukeskus-alue pitkän ajan rakennustyömaana (tur-
val li suus, oppimisympäristöt, piha-alueet jne. ei vielä kokonaan val-
mii ta)
- Toiminta kärsii: haastavampi mm. yhteisen toimintakulttuurin, hen-
ki lös tön ja oppilaiden yhteistyön sekä resurssien tehokkaan käytön
osal ta
- Pedagogisesti haastavampi vaihtoehto, vain osa koulukeskuksen
ryh mis tä pääsisi uusien tilojen mahdollistavaan pedagogiikkaan, yh-
teis työ ei käynnisty kaikilta osin, erillinen yksikkö jää paitsi arkisesta
yh teis työs tä
- Johtamisen kannalta haastavampi vaihtoehto, useampi yksikkö/
ha ja nai suus, mutta parantaa kuitenkin nykyistä tilannetta

Yhteenveto
 Koulu voi toimia kummassakin vaihtoehdossa hallinnollisena

kou lu kes kuk se na
 Pedagogisesti kerralla rakentaminen on toimivin vaihtoehto
 Yhteistyön ja toimintakulttuurin kannalta kerralla rakentaminen

on paras ratkaisu
 Vaiheistamisessa Tainionkosken alueen perheet saavat lisää ai-

kaa sopeutua muutokseen
 Molemmat vaihtoehdot vievät nykyistä tilannetta eteenpäin”

Koulumatkojen ja koulumatkaliikkumisen osalta keskeiset tiedot on
koot tu liitteenä olevaan Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala
ja vt. kaupungininsinööri Päivi Pekkasen selvitykseen.

YH-Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmen selvitys
5.10.2017

”Uudisrakentaminen kerralla valmiiksi
 Toiminnallisuus saadaan heti kuntoon
 Piha-alue saadaan tehokkaasti käyttöön
 Ei tule uutta rakentamisjaksoa, vaan koulu on ”rauhoitettu”
 Ei sisäilmariskejä Tainionkosken osalta

Toteutetaan koulu laajennusvarauksella ja laajennus tulee myö hem-
min
 Toiminnallisesti koulusta tulee täydellinen vasta laajennuksen

val mis tut tua
 Tontti tulee laajennuksen toteuttamisvaiheessa olemaan uu del-

leen työmaa koulun jo ollessa käytössä -> laajennus on haas ta-
va rakentaa pihan pienuuden vuoksi ja/tai oppilaat menettävät
vä li tun ti pi hat rakentamisen ajaksi

 Pihat joudutaan rakentamaan (ainakin osittain) kahteen kertaan
 Elinkaarihengessä laajennuksen tulee toteuttaa Pal ve lun tuot ta-

ja -> periaatteet voidaan sopia, mutta hinta vasta to teu tus ajan-
koh ta na
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 Minne laajennus toteutetaan? 200 oppilasta on noin yksi solu
 Pakotetaanko esim. Kolmas kerros jonkun solun päälle? -> toi-

min nal li ses ti ehkä järkevin, mutta haastava toteuttaa
 Jos erillisenä laajennuksena, niin tuleeko yksikerroksisena tai

kak si ker rok si se na pieninä soluina -> toiminnallisesti hankalaa

Vaiheistuksen kustannusvaikutukset
(taulukko oheismateriaalina)

 Osittamisen suora kustannusvaikutus +1 195 000 €
 Vaiheistuksen aikana aiheutuu vuosittain n. +600.000 €/vuosi

(pää oma + hoito) enemmän kuin kerralla rakentamista (ei sisällä
pe rus kor jauk sia)

 Mikäli Tainiontalossa pystytään pitämään 2020-2026 tek ni sen-
työn tila ja liikuntasali, niin merkittäviä lisäkustannuksia ei ai heu-
du 600.000 €/v päälle

 Mikäli sisäilma riskit realisoituvat v 2020-2026 aikana, kus tan nuk-
siin on mahdoton ottaa kantaa tässä vaiheessa (nämä kus tan-
nuk set tulevat tuon 600.000 vuotuisten lisäkustannusten päälle)

Tainionkosken koulun jatkokäyttö
 Tainiontalo on peruskorjauksen tarpeessa, käyttöikä 1-2v

 Perustuu rakennuksen sisäilmaselvitykseen v. 2016 sekä
KH-kort tiin rakennuksen tekniset käyttöiät dokumenttiin

 Jos Tainionkoskella aiotaan jatkaa koulutoimintaa vuoteen 2026
as ti, niin Tainiotalossa sijaitsevien teknisen työn tilalle, lii kun ta sa-
lil le ja musiikkiluokalle voidaan joutua etsimään korvaavat tilat.
Kaik ki tilat sijaitsevat samassa siivessä, joka voidaan tarvittaessa
eriyt tää muusta rakennuksesta

 Tainionkosken koulun osalta tämän hetkisten tietojen mukaan pa-
ho ja sisäilmaongelmia ei ole. Kuitenkin huomioiden rakennusten
ra ken ne rat kai sut ja ikä, riski sisäilmaongelmille tulevaisuudessa
on olemassa. Vuoteen 2026 mennessä jonkin asteinen si sä il ma-
on gel ma on todennäköinen

 Tainionkosken koulurakennusten jalostus mahdollista jat ko käyt-
töä varten on niiden ikä ja sijainti huomioiden haastavaa”

Talousjohtaja Kai Roslakan selvitys 24.10.2017:

  "Kouluverkon toteutuksessa joudutaan kiinteistöjen ennakoitua
huonomman kunnon vuoksi suunniteltua nopeampaan aikatauluun.

  Tämä tarkoittaa sitä, että investointien kokonaiskustannusten
kasvattaminen esimerkiksi toteutuksia vaiheistamalla, on entistä
huonompi vaihtoehto.

  Lisäksi vaiheistaminen edellyttäisi vanhojen koulukiinteistöjen
käyttämistä vaikka näiden koulukiinteistöjen käyttöön liittyvä riski on
kasvanut aikaisemmin tiedettyä suuremmaksi.
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  Edellisten syiden vuoksi taloustoimi ei pidä investoinnin
vaiheistamista perusteltuna toimenpiteenä.”

  Edellä viitatuissa asiantuntijalausunnoissa on tuotu esille Man sik ka-
lan koulukeskuksen uudisrakentamisen yhdessä vaiheessa to teut ta-
mi sen hyödyt niin oppilaiden oppimisympäristön, koulukeskuksen
yh tei sen toimintakulttuurin rakentumisen, johtamisen tehostumisen,
hank keen investoinnin kokonaiskustannusten kuin käyt tö-
kustannusten osalta.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
Mansikkalan koulukeskuksen uudisrakentaminen toteutetaan
yhdessä vaiheessa.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 98 31.10.2017

Kerhokeskus Koskiksen jatkokäyttötarve hyvinvointi- ja
koulutuspalveluiden osalta

2324/10/03/02/2017

HVLTK § 98 Valmistelija: Hanna-Kaisa Ellonen

Imatran YH Rakennuttaja Oy:n toimitusjohtaja Lassi Nurmen
sel vi tys Kerhokeskus Koskiksen remonttikustannuksista ja sen
vai ku tuk ses ta vuokraan:

 ”Kokonaisvuokran hinta-arvio Koskikseen mahdollisen pe rus pa ran-
nuk sen jälkeen on seuraava:

 Rakennuksesta tehdyn sisäilmatutkimuksen ja RT-Kortin ”ra ken nuk-
sen tekniset käyttöiät” mukaan korjaustarve kiinteistöön on mer kit tä-
vä. Vuokran määrä vuositasolla olisi kokonaisuudessaan 290.000
€/v ja kuukausitasolla 24.200 €/kk (alv 0%). Hinta sisältää myös ve-
den, sähkön ja lämmön.

 Vuokra on arvioitu sillä olettamuksella, että rakennus peruskorjataan
ko ko nai suu des saan entiseen käyttötarkoitukseen. Mikäli esimerkiksi
ylä ker ta halutaan tehdä esteettömäksi, niin annettu vuokran määrä
nou see johtuen mm. hissien rakentamisen johdosta.”

 Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan selvitys:

 "Nuorisopalveluiden toiminnan tilatarve tulevaisuudessa

 Nuorisopalveluiden tilatyötä toteutetaan Vuoksenniskan koululla si-
jait se vas sa nuorisotila Kertsissä sekä Koskiksen osalta väistötiloissa
Hen gaa mos sa Koskikeskus Gallerian kauppakäytävän tiloissa.
Nuor ten työllistymistä ja kouluttautumista tukeva matalan kynnyksen
Oh jaa mo-pal ve lu toimii Hengaamon tiloissa kahtena päivänä vii kos-
sa.

 Palveluverkkouudistuksen myötä valtaosa nuorisopalveluiden toi-
min nas ta tulee sijoittumaan jatkossa koulukeskuksiin. Väistötila
Hen gaa mos ta nuorisotilana tullaan luopumaan keskimmäisen kou lu-
kes kuk sen valmistumisen myötä, alustavan arvion mukaan syksyllä
2020.

 Matalan kynnyksen Ohjaamo palvelun tilatarve kartoitetaan yh teis-
työs sä muiden toimijoiden kanssa. Ohjaamoa varten tilojen tulee si-
jai ta paikassa, johon nuoren on helppo tulla huomaamattomasti.
Suo si tuk sen mukaisesti näiden toimintojen ei ole suotavaa sijaita
esi mer kik si koulun, sosiaalipalveluiden tai TE-toimiston yhteydessä.
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Hyvinvointilautakunta § 98 31.10.2017

Järjestötoimijoiden tilatarve

 Kerhokeskus Koskiksessa kokoontui säännöllisesti erilaisten jär jes-
tö jen ja harrastajaryhmien toimijoita. Suurimpina järjestötoimijoina
ovat olleet eläkeläisjärjestöt.

 Eläkeläisjärjestöille on saatu järjestymään Koskiksen korvaavat tilat
mm. Kulttuurikeskus Virrasta, jonne on remontoitu useampia eri ko-
koi sia ja erilaisia tiloja kokoontumista varten. Tiloissa on huomioitu
es teet tö myys, tilojen ja kalusteiden muunneltavuus sekä kah vin keit-
to mah dol li suus.  Pienemmät järjestötoimijat ovat kokoontuneet kir-
jas ton tiloissa sekä kouluilla.

 Palveluverkkouudistuksen myötä koulukeskukset suunnitellaan mo-
ni toi mi ta loik si, joiden tilat ovat myös erilaisten harrastustoimijoiden
ja järjestöjen käytössä."

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Hyvinvointilautakunta päättää informoida kaupunginhallitusta ja
Imat ran YH-Rakennuttajat Oy:ta siitä, että hyvinvointi- ja kou lu tus-
pal ve luil la ei ole nuorisopalveluiden toiminnan näkökulmasta tarvetta
Ker ho kes kus Koskiksen tiloille. Nuorisopalveluiden talousarviossa ei
ole niin ikään resursseja peruskorjauksen aiheuttamalle vuok ra kus-
tan nus ten nousulle kolminkertaiseksi entiseen Koskiksen vuokraan
ver rat tu na. Kerhokeskus Koskiksen tarjoamille tiloille ei ole tarvetta
myös kään Ohjaamon toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta.

Hyvinvointijohtajan kokouksessa tekemä täydennysehdotus:

 Hyvinvointilautakunta toteaa, että meneillään olevassa
koulukeskusten suunnittelussa on tärkeää varata riittävät ja
houkuttelevat tilat nuorisotyölle.

Päätös: Hyväksyttiin listaehdotus ja kokouksessa tehty täydennysehdotus.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 99 31.10.2017

Valtionkonttorin Imatran kaupungille myöntämän perinnön jatkokäyttö
ikäihmisten turvalliseen liikkumiseen Aviasport Areenalla ja
omaishoitajien lisäpalveluseteliin

15/02/07/02/2015

HVLTK § 99 Valmistelija: Hanna-Kaisa Ellonen

Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan selvitys:

 Imatran kaupunki on 1.4.2016 hakenut Valtionkonttorilta Lilja Jo han-
na Rissasen perinnön luovuttamista Imatran kaupungille käy tet tä vik-
si ikäihmisten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Val-
tion kont to ri on  myöntänyt  25.5.2016 Lilja Johanna Rissasen kuo lin-
pe sän luovuttamisen Imatran kaupungille, mikä on toimitettu tiedoksi
kau pun gin hal li tuk sel le 6.6.2016 § 150.

 Perintö on haettu käytettäväksi ikäihmisten turvallisen liikkumisen
mah dol lis ta mi seen vuonna 2015 käynnistetyn toiminnan jat ku vuu-
den varmistamiseksi. Aviasport Areenalla on varattuna kahtena päi-
vä nä viikossa hallitilaa, jonne ikäihmiset saapuvat omaehtoisesti
osal lis tu maan ohjattuun liikuntaan. Kävijämäärät ovat olleet nou sus-
sa, vaihdellen 100-180 ikäihmisen välillä/tilaisuus.

 Lisäksi perinnöllä on tuettu omaishoitajien arvokasta työtä tar joa mal-
la omaishoitajille hyvinvointiseteleitä.

 Lisämääräraha on kohdistettu imatralaisten omaishoitajien pal ve lu-
se te lei hin omaishoidettavien ikään katsomatta 150€/omais hoi to per-
he/vuo si.  Vuosikustannus Imatran kaupungille on tällöin noin 37
000€. Palvelusetelin avulla tapahtuva määrärahan jako omais hoi to-
per heil le toteutuu Eksoten Iso-Apu toimintakeskuksen toimesta. Ek-
so te laskuttaa em. kustannukset Imatran kaupungille kerran vuo des-
sa (joulukuussa).

 Palveluseteliä voidaan käyttää hyväksytyille palveluseteliyrittäjille
mm. hoitokoteihin, päivätoimintaan, hoiva- ja fysioterapia-palveluihin
se kä kotityöpalveluihin. Palveluseteliä voi käyttää omaishoidettava ja
omais hoi ta ja: avuksi päivittäisiin toimintoihin, terveyden- ja sai raan-
hoi dol li siin toimenpiteisiin, kuntoutukseen, hoidon ohjaukseen ja
neu von taan sekä kotityöpalveluun hoidettavan kotona (siivoukseen,
ko din ja pihan turvallisuuden ylläpitämiseen).

 Lisämäärärahan osoittaminen omaishoitajien palveluseteliin pää te-
tään ja summa määritellään vuosittain.

Oheismateriaali: Hakemus perinnön luovuttamisesta Imatran kaupungille DN
15/02.07.02/2015
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Hyvinvointilautakunta § 99 31.10.2017

 Valtionkonttorin päätös 25.05.2016

 Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 06.06.2016 § 150

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä valtionkonttorin luovuttaman
pe rin nön jatkokäytön hakuesityksen mukaisesti ikäihmisten tur val li-
seen liikkumiseen sekä omaishoitajien hyvinvoinnin lisäämiseen.
Vuo del le 2018 lisämääräraha imatralaisten omaishoitajien pal ve lu-
se te lei hin omaishoidettavien ikään katsomatta on
150€/omaishoitoperhe.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________



IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 265

Hyvinvointilautakunta § 100 31.10.2017

Talouden toteutuma 09/2017 ja ennuste

1946/02/02/02/2017

HVLTK § 100 Valmistelija: Tuula Salovuori

Selvitys talouden toteutumasta ja ennusteesta annetaan ko kouk ses-
sa. Toteutuma on nähtävissä Päättäjien tietokeskuksessa
http://paat ta ja ti mat ra.weebly.com.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

 Hyvinvointiautakunta merkitsee toteutuman tiedokseen ja antaa
mah dol li set toimenpideohjeet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ___________________
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Hyvinvointilautakunta § 101 31.10.2017

Viranhaltijapäätökset

HVLTK § 101 Mansikkalan koulukeskuksen vt. johtava rehtori
- 9.10.2017 § 10/Viranhaltijan valitseminen kotitalouden sivutoimisen
tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle
16.10.2017-3.6.2018/Tuuli Järvinen

 - 9.10.2017 § 11/Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin (0569)
toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen valintapäätöksen
vahvistaminen/TkL Päivi Riikonen

 Imatran yhteislukion rehtori
 - 16.10.2017 § 17/Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin viran (3033)

toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen valintapäätöksen
vahvistaminen/Riku Nöjd

 - 16.10.2017 § 18/Historian ja yhteiskuntaopin päätoimisen
tuntiopettajan toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen
valintapäätöksen vahvistaminen/Jussi Haatanen

 - 16.10.2017 § 19/Psykologian lehtorin viran (3016) toistaiseksi
voimassa olevan virkasuhteen valintapäätöksen
vahvistaminen/Minttu Kallioniemi

Elämänlaatupalvelujen päällikkö
 - 18.10.2017 § 2/Kohdeavustus/Viihdekuoro Karelia Singers ry

Hyvinvointijohtajan ehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä viranhaltijapäätökset
todeten, ettei käytä otto-oikeuttaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

 ___________________
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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:

93 - 98, 100, 101

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

99

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: 99

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: Minna Canthin katu 64, 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


