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§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat lautakunnan 1. varapuheenjohtaja Arto
Siitonen, lautakunnan jäsenet Päivi Marttila, Tuomas Nousiainen ja Helena Roiha sekä
hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala.
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§2
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Toni Koppanen ja Juuso Häkkinen.
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§3
Nuorten palveluiden lisämäärärahan kohdistaminen vuodelle 2021
IMR/1523/02.02.00.02/2020
Valmistelija/lisätiedot:

puh.

Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala 0206172227
etunimi.sukunimi@imatra.fi
Imatran kaupunginvaltuusto päätti hyväksyessään talousarvion
vuodelle 2021 70 000€:n lisämäärärahasta nuorten palveluiden
käyttösuunnitelmaan palveluiden kehittämistä varten. Määräraha on
käytettävä nuorten toivomiin asioihin. Valmistelu tulee tehdä nuoria
osallistaen ja yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.
Nuorten palvelut järjesti suunnitteluillan nuorisovaltuuston jäsenille
8.12.2020. Siellä esille nousivat erilaiset harrastusmahdollisuudet ja
tapahtumat nuorille.
Tammikuussa 2021 tehtiin nuorten palveluiden toimesta kysely kaikille
imatralaisille 12-29-vuotiaille nuorille. Kyselyllä haluttiin selvittää
nuorten toiveita ja palveluiden kehittämistarpeita. Kyselyyn vastasi
yhteensä 376 eri-ikäistä nuorta. Nuoret toivoivat erityisesti matalan
kynnyksen liikuntaa, harrastuksia ja tapahtumia (liite).
Nuorten esittämiin tarpeisiin pohjautuen lisämäärärahalla on
suunniteltu monipuolista toimintaa (liite) nuorille: matalan kynnyksen
liikuntakerhoja iltaisin koulukeskuksille, höntsäliikuntaa ja lajikokeiluja
loma-aikoina, katutaide-, taide-, ja esitystaiteen työpajoja, pelikerho
sekä toimintaa mopojen parissa. Tapahtumista nousivat toiveissa esille
erityisesti lani- ja musiikkitapahtumat sekä retket niin luontoon kuin
kaupunkikohteisiin.
Lisämäärärahalla mahdollistetaan myös nuorten palkkaaminen
mikrotyöhön erilaisiin avustaviin työtehtäviin, kuten apuohjaajiksi
kerhoihin ja tapahtumiin. Näin nuoret saavat arvokasta työkokemusta.
Harrastusmahdollisuudet ja tapahtumat toteutetaan yhteistyössä alueen
eri toimijoiden kanssa ja osaksi ostopalveluna. Tämä mahdollistaa sen,
että järjestettävä toiminta perustuu kunkin alan asiantuntijuuteen.
Lisäresurssi käytetään monipuolistamaan nuorille suunnatun
toiminnan sisältöä. Samalla saadaan lisää aikuisia mukaan nuorten
arkeen.
Liitteet
1. Nuorten palveluiden kehittämissuunnitelma 2021
Hyvinvointipalveluiden päällikön päätösesitys:
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Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen
suunnitelman lisämäärärahan käytöstä nuorten palveluiden
kehittämiseen nuorten toiveiden mukaisesti.

Päätös:

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

Merkittiin, että nuorten palveluiden tiimivastaava Niina Kupiainen esitteli asiaa kokoukselle.
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§4
Nuorisotilan perustaminen Imatrankoskelle
IMR/1432/00.02.21/2020
IMR/1399/00.02.17/2020
Valmistelija/lisätiedot:

puh.

Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala 0206172227
etunimi.sukunimi@imatra.fi
Imatralaisten nuorten puolesta tehty esitys 1.11.2020 / Jouko
Rossi ja Heli Mattila:
”ESITYS NUORISOTILAN PERUSTAMISESTA IMATRANKOSKELLE
OLAVINKATU 17 55100 IMATRA, ENTISEEN JYSKIN LIIKETILAAN
Arvoisa kaupunginhallitus
Nuorisolta on tullut yhteydenottoja nuorisotilan saamiseksi takaisin
Imatrankoskelle ja kulmille. Nuorison toiveena on ollut kulmilla iso tila,
jonne on helppo tulla. Keskusteluissa on noussut esille, että tilan pitäisi
olla Imatrankosken ytimessä lähellä bussipysäkkiä ja kauppoja. Lisäksi
nuoret ovat tuoneet esille sen, etteivät he halua hengailla koululla
koulupäivän jälkeen.
Olavinkatu 17 on kaikkien Imatran bussilinjojen pysäkin vieressä.
Lisäksi läheltä löytyy kauppoja, melkein vieressä R-kioski ja
rakennuksen eteen mahtuu parkkiin niin polkupyöriä kuin mopojakin.
Itse tiloihin voi laittaa bänditilaa, biljardipöytää, säkkituoleja, sohvia ja
mahdollisuus jopa mopojen yms. korjaukseen/rakenteluun sisätiloissa.
Tilat ovat myös esteettömät ja niistä löytyy niin vessat/suihkutilat sekä
keittiötiloja. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole Imatrankoskella
nuorisotilaa, joka olisi auki myös viikonloppuisin.”
Kuntalaisaloite / 85 allekirjoittajaa 8.2.2021/ Vastuuhenkilöt
Jarkko Moilanen ja Milla Eerola:
”Imatrankosken koulun muuttaminen kerhotaloksi
Aloitteen sisältö
Ehdotamme Imatrankosken koulun muuttamista kaupunkilaisten
yhteiseksi Kerhotaloksi.
Samalla pyydämme, ettei koulua pureta kun oppilaat siirtyvät uuteen
Kosken koulukeskukseen. Purkaminenkin maksaa. Koulun
ympäristössä ovat hyvät maastot ja kentät, joita voitaisiin hyödyntää
Kerhotalon toiminnassa. Niihinkin kaupunki on aikoinaan investoinut,
joten ei heitetä hukkaan olemassa olevia mahdollisuuksia.

Sivu 7/25

IMATRAN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

PÖYTÄKIRJA

HVLTK 1/2021

16.2.2021
Ehdotamme, että kaupungin ensivuoden 2021 budjettiin suunnitellaan
elinvoimarahaa/varoja koulun muuttamiseksi matalankynnyksen
toiminnalliseksi kerhokeskukseksi.
Tämä saataisiin pienelläkin budjetilla muutettua erilaisille ryhmille
sopivaksi ja se palvelisi kaupunkilaisia kuten Kerhokeskus Koskis teki
aiemmin. Kerhotalo työllistäisi myös kuntalaisia, kun erilaisiin
kerhoihin tarvittaisiin ohjaajia ja vetäjiä. Kun lapset, nuoret ja heidän
perheensä saavat tukea, niin pitemmällä tähtäimellä saadaan myös
kuntaan jäämään veronmaksajia. Kuntalaisten hyvinvointi näkyy
ulospäin ja se houkuttelisi uusia perheitä muuttamaan Imatralle.
Tällaisella toiminnalla edesautetaan pahoinvoinnin kääntymistä
hyvinvoinniksi odottaessamme mitä maakuntauudistus tuo tullessaan.
Katse olisi jo tulevaisuudessa.
Kerhotalon toiminta olisi kuntalaisille ilmaista harrastus/vapaaajantoimintaa. Paikka mahdollistaisi toiminnan myös iltaisin ja
viikonloppuisin, jolloin nuorilla olisi paikka missä oleskella.
Ideoita Kerhotaloon:
- bändiharrastustila
- ”peliluola”/pelinurkkaukset
- keittiö/ruokala tiloihin kokkailutoimintaa
- käsityöluokkiin toimintaa käsityönystäville
- liikuntasaliin jumppa-/liikuntatoimintaa, jossa myös esiintymislava
teatteritoiminnalle ja muustakin esiintymisestä kiinnostuneille
harrastajille
- touhua ja tekemistä kaikille ikäpolville
Myöskin erilaiset järjestöt voisivat ostaa toiminnalleen tilaa, vaikka
nykyisen eskarin siivestä. Vuokratulotkin olisivat näin mahdollisia.
Tässä koulurakennuksessa on mahdollisuus moneen toimintaan.
Tämä ehdotus on lisäyksenä Adressiin; Vuoksen ja Saimaan yhdistävän
kanavahankkeen vastustaminen.”
Nuorten palveluiden toiminnan kokonaisuus
Imatran kaupungin nuorten palvelut tuottavat nuorten toiveista
syntyneitä, sekä nuorten osallisuutta tukevaa harrastustoimintaa vapaaajalle. Nuorisopalveluiden toimintaa perinteisen tilatoiminnan
lisäksi on koulunuorisotyö, ohjaamotoiminta, etsivä nuorisotyö,
verkkopalvelut, pienryhmätyö, sekä yksilöllinen ohjaustyö. Nuorisotyö
on kokonaisvaltaista nuoren kasvua ja kehitystä tukevaa kasvatustyötä.
Koulunuorisotyötä tehdään kaikilla koulukeskuksilla nuoriso-ohjaajien
toimesta. Koulun ja nuorten palveluiden yhteistyötä on tiivistetty
entisestään erilaisten pienryhmien muodossa.
Nuorisotilatoimintaa järjestetään tällä hetkellä Mansikkalan
koulukeskuksessa nuorisotila Chillaamossa kahdesti viikossa. Nuorille
aikuisille avointa toimintaa järjestetään Nuorten kulmassa
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Imatrankoskella samoin kahtena iltana viikossa (Ohjaamokahvila ja
Piristystä arkeen-ryhmät).
Nuorten palveluissa tehdään lisäksi löytävää nuorisotyötä pop-up
tapahtumin. Löytävässä nuorisotyössä viedään nuorisotyöllistä
osaamista kauppakeskuksiin, kaupungin puistoihin, laavuille, julkisen
liikenteen solmukohtiin sekä muihin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin,
joissa nuoret mielellään viettävät aikaansa.
Nuorten palveluiden toimesta tehtiin kysely imatralaisille 12-29vuotiaille nuorille tammikuussa 2021. Kyselyllä haluttiin selvittää
nuorten toiveita ja palveluiden kehittämistarpeita. Kyselyyn vastasi 376
eri-ikäistä nuorta. Nuoret toivoivat erityisesti matalan kynnyksen
liikuntaa, harrastuksia ja tapahtumia. Suurin osa eli 80% vastanneista
haluaisi käydä nuorisotilalla enintään kaksi kertaa viikossa.
Harrastustoiminta haluttiin sijoittuvan omalle koululle ilta-aikaan 21%
vastanneista ja nuorisotilalle 15% vastanneista. Suurin osa vastaajista
66% totesi ettei harrastuspaikalla ole väliä, mihin se sijoittuu.
Nuorille suunnattuja palveluja järjestää Imatran kaupungin lisäksi
Imatran seurakunta Vuoksenniskalla Pisarassa että Imatrankoskella
Olavinkulmassa. Imatran kaupungin nuoriso-ohjaajat tekevät tiivistä
yhteistyötä seurakunnan kanssa mm. järjestäen yhteisiä tapahtumia.
Edellä mainitun kyselyn tulosten perusteella voidaan todeta, että
nykyiset nuorten palveluiden tilat Nuorten Kulma Imatrankoskella ja
Chillaamo Mansikkalan koulukeskuksella ovat riittävät. Lisätarvetta
nuorisotiloille ei tällä hetkellä ole. Samansuuntainen tieto saatiin myös
nuorisovaltuuston työpajaan osallistuneilta nuorilta joulukuussa 2020.
Nuorten toiveet kohdistuvat ensisijaisesti toiminnan sisältöön.
Toimintaa on mahdollista monipuolistaa nykyisissä tiloissa nuorten
tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hyvinvointipalveluiden päällikön päätösesitys:
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.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että nuorten palveluiden tiimivastaava Niina Kupiainen esitteli asiaa kokoukselle.
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§5
Tiedoksiannot lautakunnalle
1. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan
tiedoksiannot
- ei tiedotettavaa
2. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot
- edellisessä kokouksessa käsitelty mm. toimintakertomus 2020 ja
toimintasuunnitelma 2021, järjestöjen tilojen kartoitus,
vanhuspalvelulain 14 pykälän toteuttaminen
3. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot
- edellisessä kokouksessa käsitelty toimintakertomus 2020 ja
toimintasuunnitelma 2021
- esteettömyyskatselmuksia ei ole koronan takia voitu tehdä
4. Osallistu ja vaikuta -työryhmän edustajan tiedoksiannot
- edellisessä kokouksessa E-K kylät ry:n hanketiedotusta,
Kirjastoista kansanvallan areenoita -hankkeen esittely, , nuorten
lisämääräraha, osallistava budjetointi
- osva-palkinnon haku maaliskuussa
5. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
- ei tiedotettavaa
6. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston
koulutuspoliittiseksi selonteoksi
7. Ulkoliikuntapaikkojen hoidon palvelukuvaukset ja
taksavalmistelu
- hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala esitteli asiaa
8. Ukonniemen kokonaiskehittäminen
- hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala esitteli asiaa
9. Kuntavaaliareena Imatran kaupunginkirjastossa Kevät
2021
- kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö Sarianna
Purtilo esitteli asiaa
10. Virta-opiston/ työväenopiston vuoden 2021
valtionosuuden perusteena käytettävien opetustuntien
määrän vahvistaminen ja opetustuntien yksikköhinnan
määrääminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.11.2020 päivätyllä päätöksellä
Dnro VN/22779/2020-OKM1 ilmoittanut työväenopiston
yksikköhinnan ja valtionosuuden laskennallisen perusteen vuodelle
2021/ Imatra
yksikköhinta
84,77 €
Valtionosuusprosentti
57 %
vahvistettujen opetustuntien lkm
7.328
Sivu 10/25

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

HVLTK 1/2021

16.2.2021
vos lask.per. ei-kotosuor.

621.195 €

Ei aihetta oikaisuun.
11. Virta-opiston/ musiikkiopiston yksikköhinta ja
valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävät
opetustunnit vuonna 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.11.2020 päivätyllä kirjeellä
Dnro VN/22779/2020-OKM2 ilmoittanut vuodelle 2021/ Imatra
taiteen perusopetus
82,19 €/ opetustunti
vahvistetut tunnit
13.131 tuntia
valtionosuuden laskenn. peruste
1.079.237 €
Ei aihetta oikaisuun.
12. Lukiokoulutus - yksikköhinnat sekä erityisten
koulutustehtävien ja valtakunnallisten
kehittämistehtävien rahoitus vuonna 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.11.2020 päivätyllä päätöksellä
Dnro VN/23336/2020-OKM-1 ilmoittanut
Lukiokoulutuksen yksikköhinta
6.244,20 €
Aikuisten oppimäärän mukaan
opiskelevien yksikköhinta
4.021,26 €
Erityisen koulutustehtävän
(IB-lukio) rahoitus 2021
99.716,00 €
Ei aihetta oikaisuun.
13. Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja
iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien
laskennalliset määrät 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.12.2020 päivätyllä kirjeellä Dnro
VN/25565/2020-OKM-1 ilmoittanut
Kevään tuntimäärä
5.661
Syksyn tuntimäärä
5.095
Tunteja yhteensä
10.756
Yksikköhinta
26,00 €
Valtionosuuden peruste
279.656 €
Valtionosuus (57 %)
159.404 €
Ei aihetta oikaisuun
14. Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009)
29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat
vuonna 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2020 päivätyllä kirjeellä
Dnro VN/28104/2020-OKM-1 ilmoittanut
Rahoituslain

Kerroin
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mukainen
toiminta

kohden

yksikköhinta

Lisäopetus
1,26
Pidennetty
1,41
oppivelvollisuus,
viisivuotiaille
järjestettävä
esiopetus
Pidennetyn
4,76
oppivelvollisuuden
+ lisäopetuksen
lisärahoitus,
vaikeimmin
kehitysvammaiset
Pidennetyn
2,97
oppivelvollisuuden
+ lisäopetuksen
lisärahoitus, muut
kuin vaikeimmin
kehitysvammaiset
Sisäoppilaitoslisä 0,46
Koulukotikorotus 1,86
Yksityisen
1,23
perusopetuksen
järjestäjän
ulkomailla
järjestettävä
perusopetuslain
mukainen opetus
Perusopetuksen 0,186
valmistava opetus
Perusopetuslain 46
§:ssä tarkoitettu
muu kuin pykälän
2 momentissa
säädetty
perusopetus
(aikuisten
perusopetus)
Perusopetuslain 46
§:n 2 momentin
mukaiset
yksittäisten
oppiaineiden
kurssit
Joustavan
perusopetuksen
lisä

8.641,88
9.670,67

8.968,54
10.036,22

32.647,09

33.881,15

20.370,14

21.140,13

3.154,97
12.757,06

3.274,23
13.110,79
8.670,04

1.275,71

1.311,08

0.046

315,50

324,25

278,35

288,87

Rahoituslain
mukainen
toiminta

Kotikuntakorvauksen
perusosasta VM:n
päätöksen mukaisesti
(94%)

Kerroin
kohden

Sivu 12/25

2.829,64

IMATRAN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

PÖYTÄKIRJA

HVLTK 1/2021

16.2.2021
Yksityisen opetuksen
järjestäjän toiminnan
aloittaminen
6-vuotiaat
0,61
7-12 – vuotiaat
1,00
13-15 – vuotiaat 1,60
Perusopetuslain 7 0,61
§:ssä tarkoitetun
yksityisen koulutuksen
järjestäjän
järjestämislupaan
sisältyvän
kaksivuotisen
esiopetuksen
ensimmäiseen
vuoteen niiden
oppilaiden osalta,
jotka täyttävät viisi
vuotta esiopetuksen
alkamisvuonna.

4.232,67
6.938,80
11.102,08
4.274,15

Ei aihetta oikaisuun.
15. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös opetus- ja
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän
rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2020
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.12.2020 päivätyllä kirjeellä
Dnro VN/1990/2020-OKM-9 ilmoittanut
Valtionosuus/rahoitus
Valtionosuus/rahoitus aiemmin
Rahoituksen muutos aiempaan

1.519.499 €
1.581.241 €
-61.742 €

16. Yleisavustus teatteritoiminnan ja palveluiden saatavuuden
turvaamiseen, valtionavustuspäätös
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt päätöksellään
OKM/2636/620/2020 Imatran kaupungille valtionavustusta
teatteritoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseen.
Avustusta on myönnetty 96.000 € ja avustuksen enimmäisosuus on
98,00 % toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen
käyttöaika on 1.8.2020–30.6.2021. Loppuselvitys on annettava
31.12.2021 mennessä.
17. Linnalan kenttä 2020, valtionavustuspäätös
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt päätöksellään
ESAVI/42548/2019 Imatran kaupungille valtionavustusta Linnalan
kentän rakentamiseen.
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Avustusta on myönnetty 190.000 €. Hankkeen budjetti on 700.000
€. Avustuksen käyttöaika on 1.1.2020–31.12.2022. Loppuselvitys on
annettava 30.6.2022 mennessä. Tämä 18.12.2020 tehty päätös
korvaa aiemman, jossa avustuksen määrä oli 147.000 € ja budjetti
490.000 €.
18. Oikeus oppia Etelä-Karjala -hanke, valtionavustuspäätös
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt päätöksellään
OKM/804/520/2020 Lappeenrannan kaupungille valtionavustusta
oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa
vuosille 2020–2021.
Koko hankkeen budjetti on 692.800 €, josta avustuksella voidaan
kattaa 80 %/ 554.240 €. Avustuksen käyttöaika on 2020–
31.12.2021. Hankkeen loppuselvitys on annettava 31.3.2022
mennessä.
Hankkeessa ovat mukana kaikki Etelä-Karjalan kunnat:
Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi,
Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.
Imatran budjetti hankkeessa on 141.000 €.

Opetuspalveluiden päällikön päätösesitys:
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§6
Virta-opiston kurssimaksujen palautus
IMR/145/00.02.21/2021
Valmistelija/lisätiedot:

puh.

Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen
palvelupäällikkö Sarianna Purtilo
etunimi.sukunimi@imatra.fi

0206175401

Työväenopiston lukuvuoden 2020 - 2021 aikuisten harrastustoiminta
on ollut keskeytyksessä 3.12.2020 alkaen. Koko lukuvuoden kursseissa
opetusviikkoja on 24. Syyslukukaudelta peruuntui yksi opetusviikko.
Osa opetuksesta on pystytty toteuttamaan etäopetuksena esim. kielissä,
taideaineissa ja muutamissa liikunnan ryhmissä. Helmikuun 14.
päivään mennessä peruuntuneita opetuskertoja tulee kuusi. Mikäli vielä
maaliskuun alussa opetus voitaisiin käynnistää, kevään lukukausi
voitaisiin toteuttaa kokonaisuudessaan.
Opetuskertojen peruuntuessa kurssimaksuja jouduttaisiin palauttamaan
suhteessa peruuntuneisiin opetuskertoihin. Mutta mikäli palautettava
summa jäisi alle kymmenen euroa/ kurssi, kurssimaksua ei
palautettaisi. Myös mikäli opiskelija ei syystä tai toisesta halua
osallistua etäopetukseen, niin palautus tehtäisiin samoin perustein.
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikön päätösesitys:
Hyvinvointilautakunta päättää, että alle kymmenen euro kurssimaksupalautuksia / 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 määrää.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§7
Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2020 ja tavoitteet vuodelle 2021
IMR/115/00.01.03.00/2021
Valmistelija/lisätiedot:

puh.

Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala 0206172227
arja.kujala@imatra.fi
Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvointijohtamisen työväline ja
poliittisen päätöksenteon tuki, jota kunnan strategiatyö linjaa ja joka
toimii talouden ja toiminnan yhtenä perustana. Hyvinvointikertomus on
tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima strateginen
asiakirja.
Valtuustolle on terveydenhuoltolain mukaan kerran valtuustokaudessa
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus, joka kytketään kunnan
toiminnan ja talouden suunnitteluun. Imatran laaja
hyvinvointikertomus 2017 - 2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston
kokouksessa 11.12.2017 § 117. Tämän lisäksi kuntalaisten hyvinvoinnista
ja sen eteen toteutuneista toimenpiteistä on lain mukaan raportoitava
valtuustolle vuosittain. Liitteenä olevassa raportissa on kyse vuoden
2020 vuosiraportista sekä vuoden 2021 tavoitteista.
Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen päivityksestä on vastannut
kaupunginhallituksen nimeämä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
työryhmä ”Terveyden Vuoksi”. Työryhmän varsinaiset jäsenet ovat:
Kaisa Heino, Rovio Minna, Leinonen Minna, Kujala Arja sihteeri,
Sarlomo Sirkku, Ala-Vannesluoma Päivi, Purtilo Sarianna, Rautio Aija,
Kainulainen Armi ja Turunen Sami.
Vuosiraporttiin 2020 on koottu yhteenveto kuluneen vuoden
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteumasta ikäryhmittäin
huomioiden kaupunkikonsernin eri palvelut. Vuosiraportti on toteutettu
maakunnallisen hyvinvointityöryhmän valmistelemalle pohjalle.
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiksi vuodelle 2021 on asetettu
seuraavat asiakokonaisuudet:
- Lasten, lapsiperheiden ja nuorten osalta tavoitteena on lasten ja
nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy
- Ikäihmisten kohdalla Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelman
myötä tavoitteena on löytää liian vähän liikkuvia iäkkäitä kuntalaisia
sekä innostaa heitä ohjattuun ryhmäkuntoiluun sisällä ja ulkona
- Kaikkien kuntalaisten osalta tavoitteena on ilmasto-ohjelman
tavoitteiden huomiointi kaikessa toiminnassa, joukkoliikenteen
edelleen kehittäminen, Imatrankosken keskustan kehittäminen
paremmin kuntalaisten ja matkailijoiden tarpeita palvelevaksi sekä
kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien monipuolistaminen
- Lisäksi arvioidaan Covid-19 pandemian vaikutusta kuntalaisten
hyvinvointiin ja kohdennetaan palveluita minimoimaan mahdollisia
haittavaikutuksia
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Laajan hyvinvointikertomuksen 2021 - 2025 valmistelu
maakunnallisesti on käynnistynyt ja etenee alueen kuntiin uuden
valtuustokauden alkaessa. Tavoitteena on järjestää jokaisessa kunnassa
HYTE-infokierros uusille päättäjille Eksoten toimesta. Imatralla laajan
hyvinvointikertomuksen 2021 - 2025 valmistelu käynnistyy elokuussa
2021.

Oheismateriaali
1. Hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2020 ja tavoitteet vuodelle 2021
Hyvinvointipalveluiden päällikön päätösesitys:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen Imatran
hyvinvointikertomuksen raportin vuodelta 2020 ja suunnitelman
vuodelle 2021 edelleen lähetettäväksi kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§8
Hyvinvointilautakunnan tilinpäätösraportti
IMR/127/02.06.01.04/2021
Valmistelija/lisätiedot:

puh.

Talouskoordinaattori Maarit Turunen
etunimi.sukunimi@imatra.fi

0206172215

Kunnan tilinpäätös on kuntalain mukaan laadittava kolmen kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Kaupunginhallitus käsittelee
alustavan tilinpäätöksen 8.3.2021 ja lopullinen tilinpäätös viedään
kaupunginhallituksen allekirjoitettavaksi 22.3.2021. Tilintarkastajien
tarkastama tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä viimeistään
kesäkuussa 2021.
Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta. Tarkastuslautakunta arvioi ovatko tavoitteet
toteutuneet. Toimintakertomuksessa on lisäksi tehtävä selkoa, miten
sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty ja onko
valvonnassa havaittu puutteita sekä miten sisäistä valvontaa on
tarkoitus kehittää.
Hyvinvointipalveluiden taloudesta ja toiminnasta on laadittu raportti
taloushallinnon ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on laadittu sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan selonteko sisäisen tarkastuksen ohjeiden
mukaisesti.
Hyvinvointilautakunnan sitovat tavoitteet ovat toteutuneet
kohtalaisesti.
Lautakunnan sitova määräraha alittui 2,2 M€ toimintakatteen
toteumaprosentin ollessa 95,1 %.
Oheismateriaali
1. Riskienhallinnan selonteko 2020 hyvinvointilautakunta
2. Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös 2020
Opetuspalveluiden päällikön päätösesitys:
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä tilinpäätösraportin 2020
kaupunginhallitukselle annettavaksi.
Lisäksi lautakunta merkitsee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
selonteon vuodelta 2020 tiedokseen.
Päätös:

Hyväksyttiin. Lisäksi hyvinvointilautakunta valtuutti viranhaltijat
tekemään tarvittavat stilisoinnit ja tekniset korjaukset.
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§9
Hyvinvointilautakunnan investoinnit vuodelle 2021
IMR/1523/02.02.00.02/2020
Valmistelija/lisätiedot:

puh.

Talouskoordinaattori Maarit Turunen
0206172215
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen
0206175401
palvelupäällikkö Sarianna Purtilo
Hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujala 0206172227
etunimi.sukunimi@imatra.fi
Vuoden 2021 talousarvion investointiosassa irtaimen käyttöomaisuuden
investointeihin on varattu yhteensä 50.000 euroa kulttuuri- ja
liikuntapalveluiden palvelualueille.
Liikuntapalveluiden kiireellisin hankinta on korkeushyppypatjan
suojus. Kulttuuripalveluissa on investointeihin sisällytettävä
taidehankinnat. Lisäksi esitetään hankittavaksi kirjaston videopeleille
lukollinen säilytys-/ lainausautomaatti ja pinottavat tapahtuma-alueen
tuolit sekä A-talon sohvien verhoilu.
Oheismateriaali
1. Hyvinvointilautakunta 16.2.21, TA2021 investoinnit
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikön päätösesitys:
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.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§10
Hyvinvointilautakunnan talousarvion 2021 käyttösuunnitelma
IMR/1523/02.02.00.02/2020
Valmistelija/lisätiedot:

puh.

Talouskoordinaattori Maarit Turunen
etunimi.sukunimi@imatra.fi

0206172215

Kaupunginvaltuusto on 9.11.2020 § 51 hyväksynyt talousarvion vuodelle
2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Kuntalain mukaan
toimielimen on vielä päätettävä talousarvion käyttösuunnitelmasta.
Oheismateriaali
1. Opetuspalveluiden kehittämisaskeleet 2021 KS
2. Varhaiskasvatuspalveluiden kehittämisaskeleet 2021 KS
3. Kulttuuripalveluiden kehittämisaskeleet 2021
4. Käyttösuunnitelma 2021
5. Liikuntapalvelut käyttösuunnitelma 2021
Opetuspalveluiden päällikön päätösesitys:
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä 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.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Anne Nissinen poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 20.09.
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§11
Viranhaltijapäätökset
Hyvinvointipalveluiden päällikkö
- 2.2.2021 § 1 / Vuoden 2020 menestyneiden urheilijoiden
huomioiminen
- 2.2.2021 § 2 / Tila-avustus 2021 Tainionkosken Eläkkeensaajat ry
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö
- 8.12.2020 § 23 / Kirjaston Smartblock MeetTime –
neuvottelukalusteen hankinta
- 9.12.2020 § 24 / Imatran kaupunginmuseo vitriinit, hankinta
- 14.1.2021 § 1 / Kohdeavustus 2021 Pakkomielle yhtye
- 19.1.2021 § 2 / Kohdeavustus 2021 Päästä irti-näyttely työryhmä
Pöyhiät ja Nordlund
- 25.1.2021 § 3 / Virta-opiston viranhaltijan siirtäminen
tuntiopettajan virkasuhteeseen 1.8.2021 lukien (kielet)
- 26.1.2021 § 4 / Virta-opiston Taideaineiden suunnittelijaopettajan
viran muuttaminen taideaineiden opettajan viraksi
- 25.1.2021 § 5 / Virta-opiston Tekstiilityön suunnittelijaopettajan
viran muuttaminen ja osa-aikaistaminen
- 25.1.2021 § 6 / Viranhaltijan siirtäminen tuntiopettajan
virkasuhteeseen 1.8.2021 lukien ( Mupe-opetus)
Opetuspalveluiden päällikkö
- 9.12.2020 § 12 / Kehittävä palaute opetus- ja
varhaiskasvatuspalveluille, Reunamo Education Research Oy
Johtava rehtori, Kosken koulukeskus
- 10.12.2020 § 24 / Luokanopettajan virkasuhde ajalle 7.1. - 23.2.2021
(vakanssi 20126), Kosken koulukeskus
- 21.12.2020 § 25 / Päätoimisen tuntiopettajan (luokanopetus)
virkasuhde ajalle 1.1. - 30.6.2021 (Kosken koulukeskus)
- 22.12.2020 § 26 / Perusopetuksen liikunnan lehtorin virkasuhde
ajalle 1.1. - 30.6.2021 (vakanssi 20042), Kosken koulukeskus
- 5.1.2021 § 1 / Päätoiminen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja)
virkasuhde ajalle 7.1. – 31.12.2021 (Kosken koulukeskus)
- 8.1.2021 § 2 / Päätoiminen tuntiopettajan (luokanopetus,
resurssiopettaja) virkasuhde ajalle 7.1. – 30.6.2021 (Kosken
koulukeskus)
- 10.2.2021 § 3 / Päätoiminen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja)
virkasuhde ajalle 8.2. – 31.12.2021 (Kosken koulukeskus)
- 11.2.2021 § 4 / Luokanopettajan virkasuhde ajalle 24.2.-6.6.2021
vakanssi 20126), Kosken koulukeskus
Johtava rehtori, Mansikkalan koulukeskus
- 5.1.2021 § 1 / Päätoiminen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja)
virkasuhde ajalle 7.1. – 31.12.2021 (Mansikkalan koulukeskus)
- 5.1.2021 § 2 / Erityisopettajan virkasuhde ajalle 7.1. – 5.6.2021
(vakanssi 20026), Mansikkalan koulukeskus
- 11.2.2021 § 3 / Päätoiminen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja)
virkasuhde ajalle 8.2.-31.12.2021 (Mansikkalan koulukeskus)
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Johtava rehtori, Vuoksenniskan koulukeskus
- 16.12.2020 § 19 / Erityisluokanopettajan virkasuhde 7.1.2021 alkaen
(vakanssi 20014), Vuoksenniskan koulukeskus
- 17.12.2020 § 20 / Erityisluokanopettajan virkasuhde ajalle 7.1. –
30.6.2021 (vakanssi 20013), Vuoksenniskan koulukeskus
- 5.1.2021 § 1 / Päätoiminen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja,
tukiluokka) virkasuhde ajalle 7.1. – 31.12.2021 (Vuoksenniskan
koulukeskus)
- 5.1.2021 § 2 /Päätoiminen tuntiopettajan (eritysluokanopettaja)
virkasuhde ajalle 7.1. – 31.12.2021 (Vuoksenniskan koulukeskus)
Lukion rehtori
- 21.1.2021 § 1 / Perusopetuksen ja lukion yhteisen kuvataiteen
lehtorin viran osa-aikaistaminen
- 8.2.2021 § 3 / Lukion englannin ja ruotsin kielen päätoiminen
tuntiopettaja ajalle 1.8.2021 – 31.7.2024
- 8.2.2021 § 4 / Lukion matematiikan ja fysiikan lehtorin viran
(vakanssi 20101, virka 3032) muuttaminen lukion matematiikan ja
tietotekniikan lehtorin viraksi (vakanssi 20101, virka 3032) ja
opettajan virkasiirto
- 8.2.2021 § 5 / Lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtorin
viran (vakanssi 20097, virka 3505) nimikkeen muuttaminen lukion
uskonnon ja filosofian lehtorin viraksi (vakanssi 20097, virka 3505)
ja opettajan virkasiirto

Opetuspalveluiden päällikön päätösesitys:
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltijapäätökset tiedoksi todeten, ettei hyvinvointilautakunta käytä ottooikeuttaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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§12
Saapuneet kirjeet
Nuorisovaltuuston muistiot 24.11.2020 ja 16.12.2020
Opetuspalveluiden päällikön päätösesitys:
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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§13
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjaan

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
1 – 3, 5 – 8, 11 – 13
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
3, 9, 10
HLL 5 §:n, 13 §:n ja 15 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Imatran hyvinvointilautakunta
Virastokatu 2
55100 Imatra
Sähköpostiosoite: kirjaamo@imatra.fi
Pykälät: 3, 9, 10
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 24.2.2021.

Sivu 24/25

IMATRAN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

PÖYTÄKIRJA

HVLTK 1/2021

16.2.2021

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusajan alkaminen
Päätös katsotaan saadun tiedoksi jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sähköisen
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30
päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Tuomioistuinmaksulain 1455/2015 §2 (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella 31.12.2018 /1383) mukaan valituksen
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa on 260 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa
on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät

Valitusaika 14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

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 aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät:

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Liitetään pöytäkirjaan
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