
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Hyvinvointilautakunta

Aika 16.2.2021 klo 17.00 – 20.27

Paikka Valtuustosali sekä sähköinen kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Toni Koppanen ja Juuso Häkkinen.

3 Tiedoksiannot lautakunnalle
Merkittiin tiedoksi.

4 Virta-opiston kurssimaksujen palautus
Hyvinvointilautakunta päättää, että alle kymmenen euro kurssimaksu-
palautuksia / kurssi ei palauteta ja palautus tehdään asiakkaan pyynnöstä.
Mikäli opiskelija ei osallistu etäopetukseen, niin hyvitystä ei tehdä alle
kymmenen euron palautuksesta. Palautus suhteutetaan peruuntuneiden
opetusviikkojen määrään.

5 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja tavoitteet vuodelle
2021
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen Imatran
hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2020 ja suunnitelman
vuodelle 2021 edelleen lähetettäväksi kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.

6 Hyvinvointilautakunnan tilinpäätösraportti
Hyvinvointilautakunta hyväksyi tilinpäätösraportin 2020
kaupunginhallitukselle annettavaksi. Lisäksi lautakunta merkitsi sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta 2020 tiedokseen.

Lisäksi hyvinvointilautakunta valtuuttaa viranhaltijat tekemään tarvittavat
stilisoinnit ja tekniset korjaukset.

7 Hyvinvointilautakunnan investoinnit vuodelle 2021
Liikuntapalveluihin hankitaan korkeushyppypatjan suojus ja
kulttuuripalveluissa tehdään taidehankinnat sekä hankitaan kirjaston
videopeleille lukollinen säilytys-/lainausautomaatti ja pinottavat tapahtuma-
alueen tuolit sekä A-talon sohvien verhoilu.



8 Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma
Hyvinvointilautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Vuoden 2021 talousarvion vahvistamisen aikaan ei ollut tarkempia tietoja
toisen asteen oppivelvollisuuden maksuttomuuden vaikutuksista talouteen.
Talousarvion vahvistamisen jälkeen on myös selvinnyt, että Imatra on valittu
mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi.

Näistä muutoksista aiheutuvat taloudelliset vaikutukset vuonna 2021 ovat vielä
selvityksen alla. Tarvittaessa käyttötaloussuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen,
kunhan tarkemmat laskelmat saadaan tehtyä.

9 Nuorten palveluiden lisämäärärahan kohdistaminen vuodelle 2021
Hyvinvointilautakunta hyväksyi liitteen mukaisen suunnitelman
lisämäärärahan käytöstä nuorten palveluiden kehittämiseen nuorten toiveiden
mukaisesi.

Lisäksi hyvinvointilautakunta saattaa tiedoksi hallitukselle ja valtuustolle
vuoden 2021 kehittämissuunnitelman. Hyvinvointilautakunta pitää hyvänä
uutta toimintamallia, jossa nuoret itse pääsevät vaikuttamaan ja lähtee siitä,
että samanlainen toimintamalli jatkuu tulevina valtuustokausina.

10 Nuorisotilan perustaminen Imatrankoskelle
Hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle että nykyiset
nuorisotilojen aukioloajat ovat riittävät eikä tarvetta uusille tiloille
nuorisotilatoimintaa varten ole.

Kuntalaisaloitteet merkitään nuorisotilojen osalta loppuun käsitellyiksi.
Kuntalaisaloite kerhotoiminnan osalta siirretään kaupunginhallitukselle osaksi
kaupunkikonsernin kiinteistöjen kehittämislinjauksia.

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

12 Saapuneet kirjeet
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä antaa lautakunnan
puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja Anu Urpalainen puh.  040 528 0876
Varapuheenjohtaja Arto Siitonen puh.  040 833 6433

Lisäksi viranhaltijoista lisätietoja antaa kunkin asian valmistelija.



Yhteystiedot:

Opetuspalveluiden palvelupäällikkö Minna Rovio puh. 020 617 3404
Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515
Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala puh. 020 617 2227
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö Sarianna
Purtilo

puh. 020 617 5401


