IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2017

1

Hyvinvointilautakunta
Aika

24.01.2017 klo 17:00 - 19:30

Paikka

Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138)

Käsitellyt asiat
§

Otsikko

Sivu

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

5

3

Tiedoksiannot lautakunnalle

6

4

Hyvinvointilautakunnan kokousajat vuonna 2017

8

5

Palveluverkkoratkaisun päätöksenteon aikataulu keväällä
2017

9

6

Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentaminen

11

7

Lukion positioituminen, eli tulevaisuuden kehityslinjat lukion
kehityksessä

15

8

Imatran kaupungin oppilaaksiottorajojen muuttaminen kolmen
koulukeskuksen toimeenpanon mukaisiksi

16

9

Viranhaltijapäätökset

19

10

Saapuneet kirjeet

20

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

1/2017

2

Hyvinvointilautakunta
Aika

24.01.2017 klo 17:00 - 19:30

Paikka

Kaupungintalo, Vallinkoski (h. 138)

Osallistujat
Läsnä

Urpalainen Anu
Siitonen Arto
Airas Mikko
Helmikallio Saska
Id Lahja
Kainulainen Toni
Kuikka Tuija
Kuvaja-Kukkonen
Marjut
Kärmeniemi Ritva

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Porrasmäki Ari
Seppälä Matti

jäsen
jäsen

Poissa

Valtasola Harri

palvelujohtaja,
elämänlaatupalvelut

Muut osallistujat

Pentikäinen Markku
Ellonen Hanna-Kaisa
Salovuori Tuula
Jurvanen Leena
Tossavainen Emmi

kh:n edustaja
hyvinvointijohtaja
talous- ja hallintopäällikkö
sihteeri
nuorisovaltuuston
edustaja
vt. palvelujohtaja, lapset
ja nuoret

Rovio Minna

jäsen

Poistui klo 19.20 § 10
aikana
Saapui klo 17.22 § 6
aikana

Allekirjoitukset
Anu Urpalainen
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Leena Jurvanen
sihteeri

1 - 10

Pöytäkirjan tarkastus
Lahja Id

Mikko Airas

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
1.2.2017 klo 9.00 - 15.00 Imatran kaupungin asiakaspalvelupiste

IMATRAN KAUPUNKI
Hyvinvointilautakunta

PÖYTÄKIRJA
§1

24.01.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
HVLTK § 1
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
HVLTK § 2
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Lahja Id ja Mikko Airas.
___________________
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Tiedoksiannot lautakunnalle
HVLTK § 3

1. Kaupunginhallituksen lautakuntaan nimeämän edustajan
tiedoksiannot
Ei erikoista tiedotettavaa.
2. Nuorisovaltuuston edustajan tiedoksiannot
Ei ollut läsnä viime nuvan kokouksessa, ei merkittävää
tiedotettavaa. Hän kertoi, että oli ollut radiohaastattelussa
nuorison hyvinvoinnista sekä kutsuttuna ministeriön työpajassa.
3. Vanhusneuvoston edustajan tiedoksiannot
Ei ollut paikalla.
4. Vammaisneuvoston edustajan tiedoksiannot
Edustaja kertoi uuden teatterin 10.1.2017 katselmuksesta sekä
katselmuksessa tehtyjen havaintojen ja epäkohtien raportoinnista.
5. Osallistu ja vaikuta -ryhmän edustajan tiedoksiannot
Ei ole kokoontunut.
6. Opetushallitus
Opetushallitus on 12.12.2016 päätöksellään 132/585/2016
myöntänyt hakemuksen perusteella valtion erityisavustusta uuden
pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uusien
opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämis- ja
koulutustoimintaan. Hankkeelle Keskus, Kehityksen
kehto/hakuryhmä 1 Tutoropettajien koulutus ja osaamisen
kehittäminen 8500 euroa. Avustus kirjataan tilille 3210 411 420 980
proj. 99423. Ei aihetta oikaisuun.
7. Opetushallitus
Opetushallitus on 12.12.2016 päätöksellään 115/586/2016
myöntänyt hakemuksen perusteella valtion erityisavustusta uuden
pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uusien
opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämis- ja
koulutustoimintaan. Hankkeelle Keskus, Kehityksen
kehto/hakuryhmä 2 Tutoropettajien toimintaan 23000 euroa.
Avustus kirjataan tilille 3210 411 420 980 proj. 99424. Ei aihetta
oikaisuun.
8. Lausunto ammatillista koulutusta koskevaan hallituksen
lakiesitysluonnokseen
Annettu lausunto on oheismateriaalina. Lausunto on tiedoksiannettu
myös kaupunginhallitukselle.
9. Mansikkalan koulukeskuksen sijaintivaihtoehdot
Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellosen tilannekatsaus.
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Hyvinvointilautakunnan kokousajat vuonna 2017
HVLTK § 4

Valmistelija: Tuula Salovuori
Esitys Hyvinvointilautakunnan kokousajoiksi vuodelle 2017:
Tiistai

7.2.2017 klo 17.00

Kokous

Tiistai

14.2.2017 klo 17.00

Kokous
(3/3 osavuosikatsaus)

Tiistai

28.3.2017 klo 17.00

Kokous

Tiistai

25.4.2017 klo 17.00

Kokous

Tiistai

23.5.2017 klo 17.00

Kokous
(1/3 osavuosikatsaus)

Tiistai

20.6.2017 klo 17.00

Kokous

Tiistai

22.8.2017 klo 17.00

Kokous

Tiistai

19.9.2017 klo 17.00

Kokous
(2/3 osavuosikatsaus,
vuosisuunnitelmat)

Tiistai

3.10.2017 klo 16.00

Kokous
(TA 2018)

Tiistai

31.10.2017 klo 17.00

Kokous (vara)

Tiistai

21.11.2017 klo 17.00

Kokous

Tiistai

12.12.2017 klo 17.00

Kokous
(taksat)

Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai pitää ylimääräisiä kokouksia. Kokouksen alkamisaikaa voidaan muuttaa tarvittaessa. Seminaareja järjestetään tarpeen mukaan.
Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy kokousajat esityksen mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Palveluverkkoratkaisun päätöksenteon aikataulu keväällä 2017
1551/12/00/01/2016
HVLTK § 5

Valmistelija: Hanna-Kaisa Ellonen
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.10.2016 (§68), että tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti.
Valtuuston päätöksessä linjataan että


ns. koulukeskukset sijoittuvat kaupunkiin maantieteellisesti siten, että pohjoisessa on yksi (Vuoksenniskan koulukeskus),
etelässä on yksi (Kosken koulukeskus) ja kaupungin keskiosassa on yksi (Mansikkalan koulukeskus), ja em. koulukeskukset perustetaan yhdistämällä koulut hallinnollisesti kolmeksi
keskukseksi välittömästi;



fyysinen koulukeskusten yhdistäminen toteutetaan vaiheistetusti siten, että pohjoisen, Vuoksenniskan koulukeskittymän toteutus käynnistyy järjestyksessään ensimmäisenä Virasojan
koulun korvaavien tilojen järjestämiseksi, kaupunginhallituksen
26.9.2016 § 213 tekemässä päätöksessä määritellyssä aikataulussa, eli siten, että pysyvät opetustilaratkaisut on toteutettu
vuoden 2018 syyslukukauden alkuun mennessä;



varhaiskasvatuksen palveluverkon tiivistämisen jatkototeutuksessa investoinneissa priorisoidaan keskitettyä vuoro- ja laajennetun hoidon yksikköä;



koulukeskusten fyysisen yhdistymisen jatkovalmistelussa ns.
Mansikkalan koulukeskus toteutetaan ensivaiheessa käynnistäen jatkoselvitykset koulukeskuksen sijoittumisen ja toteutuksen osalta ottaen huomioon nykyisten väliaikaisten moduulien
vuokrasopimuksen päättymisaikataulu sekä mahdollinen elinkaarimallilla toteutettava yksikkö yhdessä keskitetyn vuorohoidon yksikön toteutuksen kanssa;

Koulukeskusten hallinnollisen ja fyysisen yhdistämisen valmistelu
etenee valtuuston linjapäätöksen mukaisesti ja annetut aikatauluohjeet huomioiden. Hyvinvointilautakunta käsittelee omalta osaltaan
seuraavat asiakokonaisuudet helmikuun loppuun mennessä:






Oppilaaksiottoalueen muutos koulukeskusmallin mukaisesti
Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakennuksen laajuus
Lukion tilaratkaisut, ts. sijoittuuko lukio Mansikkalan koulukeskuksen uudisrakennukseen
Mansikkalan koulukeskuksen sijainti
Koulukeskusten johtamisrakenne
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Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee esitetyn aikataulun tiedoksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________

IMATRAN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Hyvinvointilautakunta

§6

1/2017

10

24.01.2017

Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentaminen
1551/12/00/01/2016
HVLTK § 6

Valmistelija: Hanna-Kaisa Ellonen
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 24.10.2016 (§68), että tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkkoa kehitetään Imatralla ns. kolmen koulukeskuksen mallin mukaisesti.
Valtuuston päätöksessä linjataan, että


kukin koulukeskus koostuu esiopetuksesta ja peruskoulun yhtenäiskoulusta (luokka-asteet 0–9)



ns. koulukeskukset sijoittuvat kaupunkiin maantieteellisesti siten, että pohjoisessa on yksi (Vuoksenniskan koulukeskus),
etelässä on yksi (Kosken koulukeskus) ja kaupungin keskiosassa on yksi (Mansikkalan koulukeskus), ja em. koulukeskukset perustetaan yhdistämällä koulut hallinnollisesti kolmeksi
keskukseksi välittömästi



fyysinen koulukeskusten yhdistäminen toteutetaan vaiheistetusti siten, että pohjoisen, Vuoksenniskan koulukeskittymän toteutus käynnistyy järjestyksessään ensimmäisenä Virasojan
koulun korvaavien tilojen järjestämiseksi, kaupunginhallituksen
26.9.2016 § 213 tekemässä päätöksessä määritellyssä aikataulussa, eli siten, että pysyvät opetustilaratkaisut on toteutettu
vuoden 2018 syyslukukauden alkuun mennessä

Vuoksenniskan koulukeskuksen osalta tarvittavan uudisrakennuksen hankesuunnittelu on meneillään ja on ratkaistava, missä laajuudessa uudisrakentaminen toteutetaan. Vaihtoehtoina ovat uudisrakentaminen vaiheittain tai koko koulukeskuksen rakentaminen kerralla täyteen kapasiteettiin.
Vaiheittaisessa ratkaisussa tilat rakennetaan ensin vain Virasojan
koulun tilat korvaavat tilat. Lisäksi varataan tilat Tainionkosken koululta siirtyville kahdelle erityisryhmälle. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan koulurakennukseen tarvittavat yleiset tilat, kuten liikuntasali, TN/TS-tilat, MU, ruokala/monitoimitila ja jakelukeittiö.
Kaavoituksessa ja suunnittelussa varaudutaan laajentamaan Kaukopään koulun oppilaiden ja esioppilaiden tilat myöhemmin. Lisäksi kokonaisuudessa on huomioitava myös varhaiskasvatuksen yksikön
kasvava tilantarve, kun suunniteltu uusi vuorohoidon yksikkö aloittaa
toimintansa keskustassa.
Mikäli Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentaminen toteutetaan kerralla valmiiksi, rakennetaan nyt tilat Virasojan ja Kaukopään
koulujen oppilaille, sekä myös Kaukopään koulurakennuksessa
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opiskeleville esioppilaille. Kaikki Vuoksenniskan alueen esioppilaat
siirtyisivät koulun yhteyteen uudisrakennukseen. Nykyinen Vuoksenniskan mäellä oleva esiopetuksen tila vapautuisi varhaiskasvatukselle, eikä erillistä varhaiskasvatuksen yksikön laajennusta enää tarvittaisi.
Oppilasennuste vuodelle 2026 indikoi noin seitsemän prosentin laskua Vuoksenniskan alueen oppilasmäärissä. Esitetyillä suunnittelualueilla Vuoksenniskan suunnittelualueen kokonaisoppilasmäärä
luokilla 0-9 on tällä hetkellä 723, ja vuodelle 2026 on ennustettu 672
lasta. Erotus on siis yhteensä 51 lasta, jakautuen kymmeneen eri
ikäluokkaan. Oppilasmäärien laskeva trendi on huomioitu koulurakennuksen hankesuunnittelussa.
Rehtori, koulukeskussuunnittelija Lasse Tiilikan selvitys:
"Uudisrakennus on mielestäni toimivinta tehdä yhdessä erässä
kerralla valmiiksi. Perustelut:
- koulukeskuksen opetuksen suunnittelu ja järjestäminen yhdessä
paikassa antaa mahdollisuuden entistä laadukkaampaan yhteistyöhön ja tätä kautta laadukkaampaan opetustyöhön sekä monipuoliseen henkilöstön yhteiskäyttöön
- uusi opetussuunnitelman mukainen oppimisympäristö tukee opetuksen tavoitteiden toteutumista koko pohjoispään alueen lapsille tasavertaisesti
- yhteisöllinen ja yhteinen toimintakulttuuri kehittää toimintaa koko
pohjoispään esi- ja perusopetuksen osalta
- erityisosaaminen saadaan entistä laajemman oppilasmäärän opetuksen ja oppimisen hyödyksi
- erikoisluokkien käyttö mahdollistuu kaikille alueen lapsille
yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistuu ja helpottuu uudisrakennuksen ansiosta
- tilat ovat monimuotoisesti koko esi- ja perusopetuksen käytettävissä unohtamatta iltakäyttöä
- voidaan suunnitella ja toteuttaa opetussuunnitelman mukaista toimintaa tukeva oppimis- ja aktiviteettipiha kokonaisuutena
pihan kunnostusta ja nykyaikaistamista on Vuoksenniskalla odotettu
todella kauan, pihan kunnostus on siirtynyt mm. uuden rakentamisen vuoksi!
- koulukeskuksen johtaminen tehostuu – jaettu johtajuus toimii laadukkaammin, kun perusopetuksen toiminnat ovat samalla mäellä
ohjaus- ja kehittämistyö mahdollistuu entistä tehokkaammin henkilöstön ollessa samassa yksikössä
- neliöt / oppilas eli rakennusten käyttö tehostuu huomattavasti (vrt.
Kaukopään tehottomuus)
- huonokuntoinen ja opetuksen näkökulmasta vanhanaikainen Kaukopään rakennus saadaan pois käytöstä"
Talousjohtaja Kai Roslakan selvitys:
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"Rakentaminen yhdessä vaiheessa
Valmistelussa Vuoksenniskan kampuksen alustavissa suunnitelmissa 350 oppilaan tilatarpeeksi on arvioitu 3 291 m2 eli noin
9,4m2/oppilas. Ensimmäisissä hahmotelmissa yhdellä kertaa toteutettavan investoinnin kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan noin
9 M€. YH:n arvion mukaan tilan hoitokulu olisi noin 5 €/m2/kk. Tarvittavien pihatöiden osuus on noin 0,5 M€.
Yhdessä vaiheessa toteutettuna esitetty 350 oppilaan määrä pitää
sisällään Virasojan ja Kaukopään perusopetuksen oppilaat sekä
kaikki Vuoksenniskan alueella olevat esioppilaat. Kaikille alueen esioppilaille rakennetaan siis tilat uudisrakennukseen, ja nykyisin Vuoksenniskan mäelle toimiva varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yksikkö jää varhaiskasvatuksen käyttöön. Erillistä (palveluverkkoselvityksessä esitettyä) varhaiskasvatusyksikön laajennusta ei tässä järjestelyssä tarvita.
Lisäksi alustavassa mitoituksessa on huomioitu Tainionkosken koululta siirtyvät kaksi erityisoppilaiden ryhmää. Erityisoppilaiden oppilaskohtainen tilantarve on jonkin verran yleisopetuksen oppilaita
suurempi, mikä nostaa hieman oppilaskohtaista neliömäärää. Edelleen arvioitu oppilaskohtainen neliömäärä on merkittävästi pienempi
kuin nykyisissä yksiköissä (keskiarvo 15 m2/oppilas)
Mikäli uudisrakennus toteutetaan yhdessä vaiheessa, se voidaan toteuttaa kaksikerroksisena.
Toteutettaessa hanke yhdellä kertaa päästään mahdollisimman nopeasti tavoiteltuun tehokkaaseen tilankäyttöön ja hyödyntämään koko laajuudeltaan uuden oppimisympäristön toiminnallisia hyötyjä.
Rakentaminen vaiheittain
Yhdellä kertaa toteutetun hankkeen investoinnin kokonaiskustannus
on 319 175€ edullisempi kuin kahdessa vaiheessa rakennettaessa
Vaiheittaisen toteutuksen laskelmissa on lähdetty siitä, että Kaukopään koulu olisi käytössä 5 vuotta Vuoksenniskan I vaiheen valmistumisen jälkeen. Vertailussa on huomioitu I vaiheen käyttökustannukset ja Kaukopään käyttökustannukset viiden vuoden ajalta ja sitten I vaiheen ja II vaiheen kustannukset viiden seuraavan vuoden
ajalta jolloin 10 vuoden vertailussa jolloin yhdellä kertaa toteutettu
investointi on 10 vuoden ajalla yhteensä 804 590€ edullisempi.
Vaiheittain toteutettaessa otetaan viideksi vuodeksi Kaukopään tilan
käytettävyyteen liittyvä tietoinen riski."
Imatran toimitilat oy:n Toimitusjohtaja Kari Ahosen selvitys:
"Kaukopään jatko:
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Konsernilla ei ole osoittaa koululle mitään käyttöä. Viisi käytössä
olevaa asuntoa eivät ole asuntomarkkinoiden kannalta merkittäviä.
Rakennus voidaan myydä taholle, joka osoittaa sille riittävän hyvän
liiketoiminta- tai toimintasuunnitelman ja sitoutuu pitämään rakennuksen käytössä ja hyvässä kunnossa. Mikäli tällaista käyttöä ei ilmene, voidaan rakennus purkaa."
Keskitetyn koulukeskusmallin taustalla oli tavoite käyttökustannusten laskemisesta ensisijaisesti koulujen tilatehokkuutta lisäämällä.
Tällä varmistetaan, että kouluilla on jatkossakin riittävät resurssit
laadukkaaseen opetukseen. Kuten talousjohtajan selvityksestä käy
ilmi, yhdessä vaiheessa toteutettava uudisrakennus on investointina
edullisempi. Lisäksi on tärkeä huomata, että myös vuosittaiset käyttökulut ovat edullisemmat yhdessä vaiheessa toteutetussa kokonaisuudessa, sillä tilatehokkuus paranee uudisrakennuksessa merkittävästi. Toisin sanoen, uudet ja modernit oppimisympäristöt ovat vuosittaisilta kustannuksiltaan halvemmat kuin vanhojen tilojen ylläpitäminen.
Lisäksi keskitettyjen koulukeskusten kautta haettiin uudentyyppisiä,
joustavia oppimisympäristöjä. Rehtorin selvitys tuo selkeästi ilmi yhdessä vaiheessa tehtävän uudisrakennuksen pedagogiset ja toiminnalliset hyödyt. Lisäksi uudisrakennuksen vahvuudeksi voidaan katsoa vanhoja kiinteistöjä alhaisemmat riskit, mm. sisäilmaan liittyen.
Näin ollen Vuoksenniskan koulukeskuksen osalta yhdessä vaiheessa kokonaisuutena toteutettava uudisrakentaminen on perusteltua
sekä pedagogisesta, toiminnallisesta että taloudellisesta
näkökulmasta.
Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
Vuoksenniskan koulukeskuksen uudisrakentaminen toteutetaan
yhdessä vaiheessa.
Päätös:

Lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle seuraavia
lisäselvityksiä varten:
- monitoimimahdollisuus, miten huomioitu eri vaiheissa
- Kaukopään koulun kuntokartoitus
- Kaukopään osalta päätöksenteon varmistus

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Ritva Kärmeniemi saapui tämän asian käsittelyn aikana
klo 17.22.
___________________
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Lukion positioituminen, eli tulevaisuuden kehityslinjat lukion
kehityksessä
1789/00/01/02/2017
HVLTK § 7

Valmistelija: Mika Strömberg
Imatran yhteislukion kehityssuuntia on esitelty lautakuntaseminaarissa 13.12.2016. Rehtori Mika Strömberg käsitteli asiaa opettajakokouksessa 13.1.2017. Jonka jälkeen laadittiin suunnitelma Imatran
yhteislukion positioitumiseen eli tulevaisuuden kehityslinjoiksi.
Imatran yhteislukion tulevaisuuden kehityslinjat on esitetty liitteenä
olevassa esityksessä.

Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Käsiteltiin Imatran yhteislukion kehityssuuntalinjat esityksen mukaisesti. Työtä jatketaan suunnittelun ja opiskelijalähtöisen kehityslinjauksen mukaisesti eteenpäin kevään 2017 aikana. Suunnittelutyön
vaihetta esitellään 23.5.2017 olevassa kokouksessa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Imatran kaupungin oppilaaksiottorajojen muuttaminen kolmen
koulukeskuksen toimeenpanon mukaisiksi
1551/12/00/01/2016
HVLTK § 8

Valmistelija: Minna Rovio
Taustaa
Imatran kaupunginvaltuuston päätöksen 24.10.2016 § 68 mukaan
Imatralle muodostetaan kolme koulukeskusta, jotka koostuvat
esiopetuksesta ja perusopetuksesta. Koulukeskukset sijoittuvat
maantieteellisesti siten, että pohjoisessa on yksi (Vuoksenniskan
koulukeskus) ja kaupungin keskiosassa yksi (ns. Mansikkalan koulukeskus) sekä etelässä yksi (Kosken koulukeskus).
Oppilaaksiottoalueen muutosta on valmisteltu valtuuston koulukeskuslinjauksen pohjalta, ja asiaa on käsitelty erikseen hyvinvointilautakunnan seminaarissa 13.12.2016.
Nykyinen kahdeksan oppilaaksiottoalueen malli on kolmen koulukeskuksen mallissa toimimaton. Esiopetuksessa käytetään samoja
oppilaaksiottoalueita kuin perusopetuksessa. Keskukset ovat nykyisen oppilaaksiottoaluejaon perusteella hyvin erikoisia, luokkakoot
vaihtelevat, tilaresurssit eivät vastaa tarvetta, resurssi vaikeasti jaettavissa nykyisessä mallissa. Tasavertaisuus laadukkaan perusopetuksen järjestämisessä on haastavaa. Oppilashuollon palveluiden
tarjoaminen ei ole tasavertaista eri yksiköiden kesken johtuen oppilasmääristä ja luokkakokojen erilaisuudesta.
Oppilaaksiottoaluetta esitetään muutettavan siten, että Imatra muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen, jossa sijaitsee kolme suunnittelualuetta koulukeskuksen aluejaon mukaisesti.
Yhden oppilaksiottoalueen mallilla oppilaiden koulupolku on selvästi
yhdenmukaisempi ja selkeä. Esiopetus sijaitsee samalla alueella
koulun kanssa. Yhden oppilaaksiottoalueen ja kolmen suunnittelualueen mallissa luokkakokojen tasavertaisuus, oppiaineiden monipuolisuus (valinnaiset), tilojen sekä toiminnan tehokkuus pystytään
järjestämään tarkoituksenmukaisemmin kuin nykyisessä kahdeksan
alueen mallissa.
Oppilaaksiottoalueen periaatteet
Koko Imatran kaupungin alue määritellään yhdeksi oppilaaksiottoalueeksi, jossa sijaitsee kolme suunnittelualuetta koulukeskusten
aluejaon mukaisesti. Suunnittelualueet vahvistetaan tämän päätöksen yhteydessä. Oppilaaksiotto- ja suunnittelualuetta noudatetaan
esiopetuksesta alkaen. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan. Kaupungin osoittamasta koulusta käytetään nimitystä lähi-
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koulu. Lähikoulu ei välttämättä ole kotia lähimpänä oleva koulu.
Koulupaikkojen osoittaminen tehdään koulukeskusten suunnittelualuejaon mukaisesti huomioiden kuitenkin tarkoituksenmukaisten
oppilasryhmien muodostuminen kullakin suunnittelualueella.
Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman suunnittelualueen oppilaat. Jos tilaa on, voidaan suunnittelualueelle ottaa myös muualta
tulevia oppilaita. Oppilaaksiottamisen ryhmäkokorajana on KAOPLA
§ 60 päätöksen mukainen määrä: 1.-2. luokat 20 oppilasta ja
3.-9.luokat 24 oppilasta kuitenkin siten, että kyseisen suunnittelualueen alueella olevia oppilaita voi ryhmässä olla enemmän. Mikäli otetaan oppilas oman suunnittelualueen ulkopuolelta, huoltaja vastaa
oppilaan mahdollisesta kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Oppilaalle osoitetaan koulupaikka siten, että nuoremmalle samassa
osoitteessa asuvalle sisarukselle osoitetaan sama koulu, jossa vanhempi sisarus on jo oppilaana päätöksentekohetkellä (ns. sisaruusperiaate). Sisaruusperiaatetta ei kuitenkaan noudateta, jos vanhempi sisar on päätöksentekohetkellä koulun ylimmällä luokalla tai jos
vanhempi sisarus on hakemuksen perusteella otettu kouluun tai
koulu on osoitettu hänelle, koska hän on erityisen tuen oppilas.
Koulut voivat tarjota painotettua tai kaksikielistä opetusta, joihin oppilaat valitaan erillisen hakumenettelyn kautta koko kaupungin alueelta. Huoltaja vastaa oppilaan mahdollisesta kuljettamisesta
aiheutuvista kustannuksista. Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa
takaisin lähikouluun, on tämä mahdollista siinä tapauksessa, että
opetusryhmissä on tilaa. Määrä tässä tapauksessa sama kuin
KAOPLA 60 § päätöksessä.
Mikäli keskimmäisen keskuksen koulu sijaitsee lähellä Vuoksenniskan tai Kosken koulun keskuksia, niin suunnittelualueen rajapinnassa asuvien oppilaiden osalta on käytettävä harkintaa siten, että
asianosaisten oma näkemys, sekä oppilaiden tasapuolinen kohtelu
koulumatkojen osalta otetaan huomioon. Oppilaaksiottopäätöksestä
on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus aluehallintavirastoon.
Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää Imatran kaupungin oppilaaksiottoalueen muutoksesta sekä koulupaikan osoittamista koskevassa päätöksenteossa noudatettavista periaatteista edellä esitetyllä tavalla.
Oppilaaksiottoalueen muutos tulee voimaan 1.3.2017 lukien.
Keskustelun aikana lautakunnan jäsen Arto Siitonen ehdotti, että listaehdotukseen tehdään
seuraava lisäys:
Lähikouluksi ei osoiteta koulua, jonne kunnan tulee järjestää koulukuljetus, jos oppilaaksiottoalueella on koulu, johon ei synny koulukuljetuksen järjestämisvelvollisuutta.
Lautakunnan jäsen Matti Seppälä kannatti Arto Siitosen tekemää ehdotusta.
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Keskustelussa ei tehty muita ehdotuksia.
Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan
kättennostoäänestys. Ne, jotka kannattavat listaehdotusta äänestävät JAA, ja ne jotka
kannattavat Arto Siitosen tekemää ehdotusta, äänestävät EI.
Äänestysehdotus hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA –ääntä (Anu Urpalainen, Mikko Airas, Ritva
Kärmeniemi, Lahja Id, Tuija Kuikka, Toni Kainulainen), 5 EI –ääntä (Arto Siitonen, Saska
Helmikallio, Matti Seppälä, Marjut Kuvaja-Kukkonen, Ari Porrasmäki).
Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on hyväksynyt listaehdotuksen.
___________________
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Viranhaltijapäätökset
HVLTK § 9

Imatran musiikkiopiston vs. rehtori
- 15.12.2016 § 11 / Vapautus opinnoista
- 16.12.2016 § 12 / Vapautus opinnoista
Hyvinvointijohtaja
- 27.12.2016 § 4 / Ulkomaanmatka, Harri Valtasola
- 17.1.2017 § 1 / Koulukeskusratkaisun jatkovalmistelu ja
täytäntöönpano
Vt. palvelujohtaja, lapset ja nuoret
- 16.12.2016 § 46 / Tasohöylän hankinta Mansikkalan koululle
- 11.1.2017 § 1 / Imatran yhteislukion jaksot lukuvuonna 2017-2018
- 17.1.2017 § 2 / Valtuuston päätöksen toimeenpano kolmen
koulukeskuksen perustamisesta
Palvelujohtaja, elämänlaatupalvelut
- 22.12.2016 § 30 / Kohdeavustusanomus; Motocrossin
sisäharjoitteluhallin liikuntapaikka-anomus
Vs. palvelujohtaja, elämänlaatupalvelut
- 30.1.2016 § 1 / Kohdeavustus, Imatran Urheilijat ry (2000 €)
Museonjohtaja
- 3.1.2017 § 1 / Veikko Nuutisen veistoksen ostaminen
Imatran yhteislukion rehtori
- 20.12.2016 § 19 / Uskonnon, psykologian ja filosofian lehtorin viran
(3505) toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen valintapäätöksen
vahvistaminen
Linnalan koulun rehtori
- 19.12.2016 § 16 / Luokanopettajan viran (0061) toistaiseksi
voimassa olevan virkasuhteen valintapäätöksen vahvistaminen

Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Lautakunta päättää hyväksyä viranhaltijapäätökset todeten, ettei
käytä otto-oikeuttaan.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Saapuneet kirjeet
HVLTK § 10

Rajapatsaan esikouluryhmän vanhempaintoimikunnan jäsenet
13.12.2016: Rajapatsaan esikouluryhmän vanhempaintoimikunnan
kirje
Imelty ry
20.12.2016: Kannanotto kaksikielisen opetuksen sijoittumiseen
Imatran kampusmallissa
Linnalan koulun kaksikielisten luokkien opettajat
Mansikkalan koulun kielipainotteisten luokkien opettajat
20.12.2016: Kaksikielisten ja kielirikasteisten luokkien siirtämisestä
pois Mansikkalasta
Lasten Parlamentin pöytäkirja 15.12.2016
Vanhusneuvoston pöytäkirja
- 15.11.2016
- 13.12.2016
Nuorisovaltuuston pöytäkirja 16.1.2017

Hyvinvointijohtajan ehdotus:
Merkitään saapuneet kirjeet tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

5.1.2017: vt. palvelujohtaja, lapset ja nuoret, Minna Rovion
vastaus Rajapatsaan esikouluryhmän vanhempaintoimikunnan
jäsenille

10.1.2017: Itä-Suomen koulun vanhempaintoimikunnan kirje

24.1.2017: lautakunnan vastaus Itä-Suomen koulun
vanhempaintoimikunnalle

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Marjut Kuvaja-Kukkonen poistui tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 19.20.
___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
1 - 7, 9 - 10

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
8
HValL 3 §:n 1 mom. / 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
Hyvinvointilautakunta
Virastokatu 2
55100 Imatra
Sähköposti: kirjaamo@imatra.fi
Pykälät: 8

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan
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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.
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
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valitusaika
14 päivää

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

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 voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään

