
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Hyvinvointilautakunta

Aika 31.8.2021 klo 17.00 – 19.20

Paikka Valtuustosali sekä Teams-kokous

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
Merkittiin tiedoksi:
1. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja kertoi lautakunnan

kokouskäytänteistä ja lautakunnan jäsenten roolista.

2. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan
tiedoksiannot

- ei tiedotettavaa

3. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot

- edustaja valitaan tässä kokouksessa

4. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot

- edustaja valitaan tässä kokouksessa

5. Osallistu- ja vaikuta –työryhmän edustajan tiedoksiannot

- ei tiedotettavaa

6. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot

- ei tiedotettavaa

7. Lappeenrannan kaupunki, lasten ja nuorten lautakunta - Otteet
pöytäkirjasta 15.6.2021 § 102 ja 15.6.2021 § 112

8. Korona-avustus Teatteri Imatra
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt päätöksellään
OKM/674/620/2021 Imatran kaupungille valtion yleisavustusta
teatteritoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseen. Koko hankkeen
budjetti on 93.000 euroa, josta avustuksella voidaan kattaa 100 % / 93.000
euroa. Avustuksen käyttöaika on



1.1.–31.12.2021. Hankkeen loppuselvitys on annettava 30.4.2022 mennessä.

4 Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjanpitäjän ja kokousasioiden
valmistelijoiden nimeämiset
Hyvinvointilautakunta nimesi valtuustokaudeksi 2021 – 2025
pöytäkirjanpitäjäksi talouskoordinaattorin ja hänen estyneenä ollessaan
pöytäkirjanpitäjänä toimii kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö.

Hyvinvointilautakunta nimesi hyvinvointilautakunnan kokousasioiden
valmistelijoiksi palvelupäälliköt ja talouskoordinaattorin.

Edellä olevia nimityksiä päivitetään tarvittaessa (uuden hallintosäännön
yhteydessä tai sen hyväksymisen jälkeen).

5 Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja
nähtävilläolo sekä lautakunnan alaisen henkilökunnan
viranhaltijapäätösten nähtävilläolo 2021 – 2025
Hyvinvointilautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan
tarkastaa kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa.

Ellei jonkin asian osalta erikseen muuta päätetä, pöytäkirja pyritään
tarkastamaan mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kokousta seuraavana
tiistaina. Pöytäkirjan sähköiseen tarkastamiseen siirrytään heti kun se on
teknisesti mahdollista.

Hyvinvointilautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kuntalain 140 §:ssä säädetyn nähtävilläpidon lisäksi Imatran kaupungin
asiakaspalvelupisteessä kaupungintalolla kokousta seuraavan viikon
keskiviikkona klo 9.00 – 15.00. Jos nähtävilläolopäivä on pyhäpäivä tai muu
siihen verrattava päivä, nähtävilläolo tapahtuu seuraavana työpäivänä.

Lisäksi lautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan alaisen henkilökunnan
tekemät viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kuntalain 140 §:ssä
säädetyn nähtävilläolon mukaisesti yleisessä tietoverkossa.
Viranhaltijapäätösten julkaisupäivä on pääasiallisesti tiistai.

6 Hyvinvointilautakunnan ratkaisuvallan delegointi
Hyvinvointilautakunta päätti vahvistaa liitteen mukaiset delegointikoosteet ja
niistä ilmenevät ratkaisuvallan delegoinnit kunkin päätöksentekolajin osalta
koosteissa yksilöidyille viranhaltijoille.



7 Hyvinvointilautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2021
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä esitetyn kokousaikataulun syksyksi
2021.

8 Edustajien nimeäminen vanhus- ja vammaisneuvostoon sekä
Osallistu ja vaikuta –työryhmään
Hyvinvointilautakunta päätti nimetä edustajansa ja varaedustajansa
neuvostoihin ja työryhmiin v. 2021 – 2025 seuraavasti:

Vammaisneuvosto
edustaja SDP Heini Vesterinen
varaedustaja PS Sami Rossi

Vanhusneuvosto
edustaja KOK Titta Pitman
varaedustaja R8/VIHR Juha-Pekka Natunen

Osallistu ja vaikuta -ohjelman työryhmä
edustaja SDP Krista Nordberg (nimetään kokouksessa)

9 Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä vuoden 2022 talousarvioesityksen ja
lähettää sen edelleen käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle.

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen perustana olevan
vuoden 2022 maksut ja myyntitulot -ohjelman mukaiset taksat.

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä alustavan investointiesityksen.

Hyvinvointilautakunta päätti oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset
esitykseen tarvittavat tekniset oikaisut.

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

11 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 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


