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HUOMIOT JA SUOSITUKSET: 

 

• Verotulot on toistuvasti arvioitu ylisuuriksi. Kuntaliiton yhteistyössä valtionvarainministeriön 

ja verohallinnon kanssa laatima verotulojen ennustekehikko on apuväline, joka kaupungin 

tarvitsee itse tarkentaa työllisyyden ja asukasrakenteen mukaiseksi.  

• Energiasijoitukset tuottivat kohtuullisesti 2019, mutta vuoden 2020 sijoitustuotot tulevat 

pienenemään Covid19 -epidemian takia.   

• Energiasijoituksista saatu korkotuotto on aiheuttanut sen, että kaupunki on pystynyt pitä-

mään ylileveää palvelurakennetta, eikä palvelurakenteen uudistamista ole tapahtunut.  

• Energiasijoitusten kotiuttamisen mahdollisuus tulee ottaa huomioon, jotta investointien ra-

hoittamisesta ja nettovelan hoitamisesta selvitään vaarantamatta kaupungin taloutta. 

 

 



 

 

Investointimenot toteutuma oli 20,6 miljoonaa euroa, investointituloja oli 129 t euroa. Alkuperäisessä ta-

lousarviossa investointimenoihin oli varattu 28,3 miljoonaa euroa ja muutetussa talousarviossa 25,2 mil-

joonaa euroa. Muutettuun talousarvioon nähden investointimenot alittuivat 6,1 miljoonaa euroa. Suurin 

alitus 1,5 miljoonaa euroa on Lukion rakentamisessa. Tilakeskuksen muissa investoinneissa (esim. Vierumä-

en koulun päiväkoti, Vesilintutalo) on 1,3 miljoonan euron alitus.  Sinilähdetalon rakentamisessa on 1,2 

miljoonan euron alitus. 

• Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota investointien valvontaan. Investoinnit eivät ole toteu-

tuneet talousarvion mukaisesti.  

• Kaupunginhallitus on vuonna 2018 perustanut Strategisten hankkeiden ja muiden suurten ra-

kennushankkeiden ohjausryhmän. Ohjausryhmällä on ollut investointien valvonta- ja raportoin-

tivastuu. Ohjausryhmä ei ole toiminut. 

• Edellisessä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on lausunut ohjausryhmien tarpeellisuu-

desta seuraavaa: Kaupunginhallitus asetti ohjausryhmiä hallinnoimaan tärkeitä ja merkitykselli-

siä muutoksia ja uudistuksia, ilman päätösvaltaa. Ohjausryhmät hämärtävät poliittisen päätök-

senteon ja virkamiesvalmistelun erillisyyttä päätöksenteossa. Ohjausryhmät eivät ole tarkastus-

lautakunnan käsityksen mukaan tarpeellisia. Tarkastuslautakunta uudistaa havaintonsa tämän 

vuoden arviointikertomuksessa. 

 

 

 



 

• Heinolan vuokra-asunnot Oy:lle tulisi tehdä suunnitelma yhtiön taloudellisen kestävyyden raken-

tamisesta vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.  

• Kaupunginhallituksen asettama kiinteistötyöryhmä on antanut loppuraporttinsa vuoden 2020 

alussa, tätä raporttia tulisi käyttää pohjana vuokrataloyhtiön tulevaisuuden suunnittelussa.  

 

 



 

 

 

• Hallintoprosessin uudistamisesta tarkastuslautakunta on todennut vuoden 2018 arviointikerto-

muksessa, että tähtäin on jälleen kerran siirtynyt. On päätetty siirtyä vuoden 2020 lisävalmiste-

luohjelmaan.  

• Hallinto- ja talouspalveluiden onnistumista tavoitteissa ei voi mitata, eikä niistä voi lausua mi-

tään, koska vuosi 2019 oli välivuosi ja tavoitteet siirrettiin vuoteen 2020.  
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• Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että Heinolan työllinen työvoima vähenee vuo-

sittain. Kun verrataan 2018 vuotta vuoteen 2019, vähenemä on 219 henkeä, 2017–2019 408 

henkeä ja 2016–2019 502 henkeä. (TEM, työnvälitystilasto) 

• Työttömyysprosentti oli 2019 vuoden lopussa 14.7 %, joka oli Päijät-Hämeen korkein.  

• Elinvoimatoimialan tavoitteet tulisi määritellä konkreettisiksi tunnusluvuiksi, jotka kertovat 

kaupungin työpaikkojen määrästä, työllisen työvoiman kehityksestä ja verotettavan tulon kehit-

tymisestä. 

 



 

HUOMIOT JA SUOSITUKSET: 

• Valtakunnallisissa tutkimuksissa on todettu, että varhaisopetuksen ja peruskoulujen loppumi-

nen asuinalueella vaikuttaa asuinalueen kehittymiseen negatiivisesti ja näivettää asuinaluetta.  

• Tarkastuslautakunta haluaisi tarkemman selvityksen palveluverkon keskittämisestä johtuvista 

todellisista kustannussäästöistä. 

• Selvittää tulee myös keskittämisestä johtuvat vaikutukset oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistu-

loksiin. 

 



 

HUOMIOT JA SUOSITUKSET: 

• Edellisessä arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on suositellut teknisen toimialan avain-

henkilöiden resurssien määrän ja osaamistason nostamista ja avainhenkilöiden sitouttamista. 

Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan tilanne on parantunut viime vuodesta.  

• Suuret investointihankinnat ovat jo osittain käynnissä ja lisää on tulossa lähivuosina. Investoin-

tihankkeiden toteutuksen valvonta tulee organisoida paremmin. Valvonnan tuloksista, sekä yli-

tyksistä että alituksista, tulee raportoida ajantasaisesti ja reagoida nopeasti epäkohtiin. Inves-

tointien etukäteisarviointia ja jälkikäteisseurantaa tulee tehostaa.  

• Tarkastuslautakunta nostaa esille myös kiinteistötyöryhmän loppuraportin. Loppuraportin tu-

losten johdosta tehtäviä toimenpiteitä tulee seurata ja määritellä miten raportin tuloksia hyö-

dynnetään jatkossa. 



 

HUOMIOT JA SUOSITUKSET 

• Tarkastuslautakunta painottaa erityisesti ympäristöasioiden lupakäsittelymenettelyn tehosta-

mista ja nopeuttamista yhteistyössä viranomaisten kanssa.   

• Tämä on merkittävää yritystoiminnalle ja elinvoimalle merkittävien hankkeiden etenemisen 

kannalta.  

•  



 



 


