
 

 

IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 
 
Hyvinvointilautakunta 
 
Aika  24.8.2022 klo 18.00–19.44 
 
Paikka Valtuustosali 
 
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 

 
Hyvinvointilautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi  
 
1. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan tiedoksiannot 

2. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot 

3. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot 

4. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot 

5. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot 

6. Päivitetty kulttuurikasvatussuunnitelma 

7. Ukrainalaisten lasten ja nuorten kasvatus ja koulutus 

8. Valtion erityisavustus innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen 

varhaiskasvatuksessa, Opetushallitus 27/287/2022 

9. Valtion erityisavustus maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden 

opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseksi sekä siirtymien tukemiseksi, 

Opetushallitus 51/1254/2022 

10. Opetus- ja kulttuuriministeriön täydennys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaisiin esi- ja perusopetuksen 

yksikköhintoihin vuonna 2022 

 

4 Hyvinvointilautakunnan talousarvio 2023 

 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä vuoden 2023 ensimmäisen vaiheen 
talousarvioesityksen, vuoden 2023 Maksut ja myyntitulot -ohjelman sekä alustavan 
investointiesityksen ja lähettää sen edelleen käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle. 
 
Hyvinvointilautakunta päätti oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset esitykseen 
tarvittavat tekniset oikaisut. 

 



 

 

5 Hyvinvointilautakunnan taksat vuodelle 2023 

 
Hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä hyvinvointilautakunnan alaiset taksat vuodelle 
2023 ja lähettää nämä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja 
kaupunginvaltuustolle. 
 
Hyvinvointilautakunta päätti oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdolliset esitykseen 
tarvittavat tekniset oikaisut. 
 

6 Karhumäen urheilukentän katsomon kattaminen ja pukutilaratkaisut 
 
Hyvinvointilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, 
että Karhumäen urheilukentän pääkatsomon kattaminen, uusi pukutilarakennus sekä 
tekonurmikentän katsomo toteutetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 
kohonneista rakentamiskustannuksista huolimatta ja rakentaminen voidaan 
käynnistää. Tarve investoinneille on arvioitu tarkoin vuoden 2021 päätöksenteon 
yhteydessä, eikä se ole muuttunut. 
 
Investointikustannukset pyritään kattamaan nykyisen vuoden 2022 talousarvion 
investointien määrärahakokonaisuuden sisältä (toteutumatta jääneet kustannukset). 
Tarvittaessa tullaan esittämään lisämäärärahapyyntö, mikäli vuoden 2022 
investointien määrärahavaraus kokonaisuutena on ylittymässä. 
 

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

  
 
 
Lisätietoja hyvinvointilautakunnan päätöksistä antaa lautakunnan   
puheenjohtajisto: 

 
Puheenjohtaja Juuso Häkkinen  puh.  040 583 8810 
Varapuheenjohtaja Tuija Ahl  puh.  040 769 6003 

 
Lisäksi lisätietoja päätöksistä 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 

 


