
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Hyvinvointilautakunta

Aika 16.2.2022 klo 17.00–20.01

Paikka Teams-kokous

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Irma Hujanen ja Heini Vesterinen.

3 Tiedoksiannot lautakunnalle

Merkittiin tiedoksi:

1. Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Henna Jääskeläinen, työllisyysasiantuntija
Marika Vento ja Nuorten palveluiden tiimivastaava Niina Kupiainen esittäytyivät

2. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot
- Kaupunginhallituksen edustaja Sanna Prior kertoi ajankohtaisista asioista.

3. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot
- Vanhusneuvoston edustaja Titta Pitman kertoi ajankohtaisista asioista.

4. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot
- Vammaisneuvoston edustaja Heini Vesterinen kertoi ajankohtaisista asioista.

5. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot
- Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustaja Krista Nordberg kertoi ajankohtaisista
asioista.

6. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
- Nuorisovaltuuston edustaja Eetu Tarkiainen kertoi ajankohtaisista asioista.

7. Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja

ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2022
- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja kulttuuritoimen

rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen
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yksikköhinnat vuonna 2022

8. Opetus- ja kulttuuriministeriö
- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin

myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille
ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2021

9. Styrelsen för Svenska folkskolans vänner
- Ska vi bli vänner? – Ollaanko ystäviä? Avustuspäätös 4500 euroa, hankkeen

budjetti 6792 euroa

10. Mopotalli
- Asiaa kokoukselle esitteli palvelujohtaja Arja Kujala

4 Lausunto Asemakaavan muutos 1100, kaupunginosa 38
Saimaanranta

Hyvinvointilautakunta päätti antaa kaavaluonnoksesta 1100 lausunnon:

Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden näkökulmasta tämänhetkisessä
kaavaluonnoksessa ei ole huomauttamista. Suunnittelualueelle sijoittuvan pysyvän
asumisen lapset ja nuoret kuuluvat Mansikkalan oppilaaksiottoalueelle. Tällä voi olla
hetkellisesti vaikutusta kouluverkon tasapainoon.

5 Lausunto Asemakaavat ja asemakaavojen muutokset 1122–1126

Hyvinvointilautakunta päätti antaa kaavaluonnoksista 1122 ja 1123 lausunnot ja
hyväksyi opetus- ja nuorisopäällikön kokouksessa tekemän uuden päätösesityksen:

Kaavamuutos 1122 sijaitsee Kosken koulukeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Varhaiskasvatuksen ja koulun saattoliikenne on jo aikaisemmin muutettu siten, ettei se
ole kaavamuutosalueen sisällä. Kaavamuutoksen mahdollistama junien
henkilöliikenne ja matkustaja-asema tulevat kuitenkin lisäämään kaava-alueen
läheisyyden kevyen ja ajoneuvoliikenteen määrää. Tämä tulee huomioida jatkossa
alueen liikennejärjestelyjen suunnittelussa, jotta koulukeskuksen saattoliikenne sekä
lasten ja nuorten turvallinen koulumatka toteutuu. Positiivisena asiana nähdään
kaavamuutosalueella laajan puistoalueen säilyminen.

Kaavamuutoksen 1123 mahdollistama alikulku Itä-Siitolan alueella lisää
koulumatkaturvallisuutta merkittävästi, mikä nähdään erittäin hyvänä asiana. On
kuitenkin huomioitava kuntalaisten ja erityisesti lasten sekä nuorten luontainen halu
oikaista lyhyimmän reitin kautta, mikä voi lisätä houkutusta käyttää vanhan
tasoristeyksen kohtaa radan ylittämiseen. Tämä on hyvä huomioida kevyenliikenteen
liikennesuunnittelussa.

Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden näkökulmasta tämänhetkisissä kaavaluonnoksissa
1124, 1125 ja 1126 ei ole huomauttamista.

Opetus- ja nuorisopäällikön päätösesitys:
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Hyvinvointilautakunta päättää antaa yllä esitetyn
lausunnon kaavaluonnoksista 1122, 1123, 1124, 1125 ja
1126.

Opetus- ja nuorisopäällikön kokouksessa tekemä uusi päätösesitys:

Hyvinvointilautakunta päättää antaa yllä esitetyn
lausunnon kaavaluonnoksista 1122, 1124, 1125 ja 1126.

Kaavaluonnoksen 1123 osalta edellytetään
kaupunkikehityslautakuntaa tarkastelemaan ali- ja tai
ylikulkusiltojen mahdollisuudet erityisesti
koulumatkaturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen
liittyen sekä aitojen lisääminen kaikilta osin matkalle,
missä on riski mahdolliseen radan ylitykseen.

6 Hyvinvointilautakunnan tilinpäätösraportti

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä tilinpäätösraportin 2021
kaupunginhallitukselle annettavaksi.

Hyvinvointilautakunta oikeuttaa palvelualueet tekemään mahdolliset tekniset
korjaukset raporttiin.

Lisäksi lautakunta merkitsi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon vuodelta
2021 tiedokseen.

7 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2021

Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus
hyväksyy Imatran hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2021 ja Etelä-Karjalan
vammaispoliittisen ohjelman Imatran vuosiraportin 2021 edelleen lähetettäväksi
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

8 Muutos talousarvion 2022 investointikohteeseen

Hyvinvointilautakunta päätti muuttaa vuoden 2022 investointisuunnitelmaa
seuraavasti: Vuoksenniskan kentän peruskorjauksen suunnittelu toteutetaan vuonna
2022 Linnalan kentän peruskorjaukseen varatulla määrärahalla.

Päätöksellä ei ole vaikutusta määrärahojen määrään.

9 Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2022 käyttösuunnitelma

Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä käyttösuunnitelman ja operatiiviset tavoitteet
vuodelle 2022.
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10 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointilautakunta päätti merkitä edellä 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:

Opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovio puh. 020 617 3404
Varhaiskasvatuspäällikkö Minna Leinonen puh. 020 617 3515
Palvelujohtaja Arja Kujala puh. 020 617 2227
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen päällikkö Sarianna Purtilo puh. 020 617 5401
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