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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

hyvinvointilautakunta 
 
Aika  24.03.2021 klo 18:00 - 19:27 
 
Paikka  Teams-kokous 
 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Klo 
Läsnä Huvinen Kimmo puheenjohtaja  
 Väli-Torala  Venla varapuheenjohtaja  
 Heinonen Minna jäsen  
 Kasurinen Seija jäsen  
 Pohjankoski Lasse jäsen  
 Qvintus Esa jäsen  
 Rehumäki-Kauhanen Aila jäsen  
 Salminen Sami jäsen  
 Knuuttila Ville Rautkosken vara  
 Karppinen Sanna kaupunginhallituksen 

edustaja 
 

 Hepo-oja Pirjo esittelijä  
 Launia Eija pöytäkirjanpitäjä  
 Lehtimäki Kirsi kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Laaksonen Sanna nuorisovaltuuston edustaja  
 
Poissa Rautkoski Mikko 
 Parkkonen Jari 
 
Muu Hottola Anne palvelualuejohtaja §18-19, poistui18.50 
 Mäkilä Kirsi hyvinvointipäällikkö §17, poistui 18.31 
 Kemppi Marianna maahanmuuttokoordinaatto

ri 
§17, poistui 18.31 

 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 17 - 26 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lasse Pohjankoski ja Esa 

Qvintus. 
__________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirja yleisesti  Pöytäkirja on julkaistu Heinolan 
nähtävillä  kaupungin verkkosivuilla  www.heinola.fi  
  viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä. 
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

(kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu > 
https://www.heinola.fi/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-
sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat ) 

 

https://www.heinola.fi/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat
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§ 17 Maahanmuuttajien kotouttamisen ajankohtaiskatsaus keväällä 2021 
hyvoltk 24.03.2021 § 17    
260/04.03.01/2021    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää, 

 
1. merkitä asian tiedoksi 
 
2. antaa evästykset toiminnan kehittämiselle Heinolassa ja 
 
3. että pakolaisten määrän ottamisen suhteen noudatetaan 
valtuuston v 2015  tekemää päätöstä maksimissaan 15 
kiintiöpakolaisen vuosittaisesta vastaanottamisesta. 

 
Valmistelija hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä, 044 797 8577, 

etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu 

Päijät-Hämeen yhteinen maahanmuutto-ohjelma on päivitetty ja 
hyväksytty Päijät-Hämeen maakuntahallituksessa 8.2.2021 sekä 
Heinolan kaupunginhallituksessa 22.2.2021. Ohjelma tukee alueen 
kasvua ja kehittämistä. Sen tavoitteena on lisätä työperusteista 
maahanmuuttoa, maahan muuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista 
kaikissa kunnissa. Maahanmuutto-ohjelman tärkeänä tavoitteena on 
myös maahanmuuttajien osallisuuden ja yhteiskunnallisen 
yhdenvertaisuuden lisääminen. 
 
Heinolan kaupungilla on maahanmuuttokoordinaattorin tehtävä, josta 
työpanosta myydään Orimattilan kaupungille ja Hollolan kunnalle. 
Resurssi on jakautunut kuntien kesken tasan. Ratkaisu on toiminut 
hyvin ja lisännyt yhteistyötä kuntien kesken. Heinolan 
kotouttamistyön tarkoituksena on panostaa ennalta ehkäisevään 
työhön ja oikea-aikaiseen kotoutumisen tukeen. Tehtävä on 
määräaikainen vuoden 2021 loppuun, mutta tarve kotouttamistyölle 
on jatkuva.  
 
Maahanmuuttokoordinaattori kokoaa yhteen paikallista verkostoa, 
toimii yhdyshenkilönä maakunnan suuntaan sekä koordinoi 
paikallista Kotouttamo-toimintaa kohtaamispaikka Heimossa.        
Yhteistyö eri toimijoiden kesken toimii Heinolassa hyvin. 
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Heinolan kaupunki on sitoutunut valtuuston päätöksellä vuonna 2015 
enintään 15 kiintiöpakolaisen vastaanottoon vuosittain. Näistä viisi 
on kohdennettu hätäkiintiöpakolaisille. Heinola vastaanotti vuonna 
2020 yhteensä 15 henkeä, joista osa saapui vuoden 2019 kiintiöstä.  
 
Hämeen Ely-keskus priorisoi alueensa kuntiin sijoitettavat 
pakolaiset. Heinolan kaupunki huomioi valintapäätöksiä tehtäessä 
mm. 
- pakolaisen yksilölliset tarpeet, kuten palveluiden tarve ja niiden 

saatavuus ja riittävyys Heinolassa. 
- asuntotilanne isojen asuntojen osalta 
- toiveena on vastaan ottaa Heinolaan ensisijaisesti lapsiperheitä 

ja pariskuntia sekä 
- mahdolliset muut kotoutumista edistävät tai haittaavat esim. 

sosiaaliset tekijät. 
Ely-keskus maksaa Heinolalle pakolaisista kiinteän laskennallisen 
korvauksen kotoutumislain mukaisesti. Lisäksi kunnille korvataan 
vastaanottamisesta aiheutuvat välttämättömät kustannukset sekä 
erityiskustannuskorvauksia. Korvausten edellytyksenä on, että 
kunnalla on voimassa oleva kotoututtamisohjelma ja että kunnalla on 
sopimus pakolaisten vastaanottamisesta Ely-keskuksen kanssa. 
 
Asiantuntijana kokouksessa: maahanmuuttokoordinaattori Marianna 
Kemppi ja hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä. 

 
Tiedoksianto sähköposti  maahanmuuttokoordinaattori 
   Ely-keskus, Anita Salonen
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§ 18 Virikkeellinen elämä -palvelualueen  toimintakertomukset  v. 2020 
hyvoltk 24.03.2021 § 18    
208/00.01.02.00/2021    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedokseen Virikkeellinen elämä -

palvelualueen toimintakertomukset vuodelta 2020 
 
Valmistelija      palvelualuejohtaja Anne Hottola, puh. 050 595 1427, 

 etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Koronpandemia toi haasteita Virikkeellisen elämän palvelualueen 

toimintojen järjestämiseen vuoden 2020 aikana.  
 Kävijämäärät eivät ole verrannollisia edellisvuosiin, koska toiminnot 

olivat suljettuina keväällä, osin syksyllä ja loppuvuodesta. 
  
 Vuoden kohokohtia : 

- Kaupunginmuseon perusnäyttelyn uudistuksen valmistuminen, 
avajaisia vietettiin15.8.2020.  

- Syksyllä käynnistettiin Heinolan harrastemalli, joka tavoitti syksyn 
aikana noin 400 harrastajaa ja käyntikertoja toimintaan kertyi 4521. 

- Kirjasto ideoi uuden toimintamallin mediakasvastukseen, pakopelin. 
Pakopeli toteutettiin syksyllä 8 luokan oppilaille.  

- Nuorisopalvelut loivat digitaalisia toimintamalleja nuorten 
tavoittamiseksi mm. virtuaalinen ryhmäytyminen 6 luokan oppilaille. 

- Kuntalaisia osallistettiin kehittämään Heinolaa erilaisissa 
tapahtumissa. Näiden pohjalta tehtiin mm. kolmivuotinen 
kehityssuunnitelma perhepuiston kehittämiseksi vanhalle linja-
autoasemalle. Perhepuiston rakentaminen aloitettiin maalaamalla 
talkoovoimin liikennepuiston viivoja. 
 
Virikkeellisen elämän kävijätilastoja 2020/2019 
 
 Vuosi 2020    Vuosi 2019   muutos % 
 
Kirjasto 134 652     205 531  - 34,5 % 
Liikunta   93 637     142 944  - 34 % 
Museo     6897       12 200  - 56 %  
Nuoriso   24 508       23 320  + 5 % 
 
Yhteensä   259 694     383 995  - 32 % 
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Kirjaston kävijämäärä laski kirjaston kevään sulun ja syksyn 
aukiolorajoitusten takia. E-kirjojen lainaus nousi + 26 %, 
perusaineiston lainaus laski -12,5 %. Kirjastoauton lainat nousivat 
+0,7 %. 
 
Liikuntapalveluiden aikuisten ryhmätoiminnot ja uimahalli olivat 
suljettuina keväällä ja loppuvuodesta, mikä vaikutti asiakas määriin 
merkittäväksi.  
 
Kaupunginmuseo oli alkuvuoden suljettuna näyttelyn rakentamisen 
aikana ja kevääksi suunniteltu perusnäyttelyn uudistuksen 
avautuminen siirtyi syksyyn. Avoinna olleiden museokohteiden 
kävijämäärään vaikuttivat huomattavasti kevään sulkemiset ja 
loppuvuoden kävijämäärärajoitukset koronapandemian vuoksi. 
 
Nuorisopalveluiden kävijämäärän nousun mahdollisti 
verkkonuorisotyö ja tsemppirinki, joka käynnistettiin keväällä heti 
poikkeusolojen käynnistyttyä. Kesällä ja syksyllä toiminnot pyörivät 
lähes normaalisti. 
  
Esityslistan liitteenä kirjasto-, liikunta-, museo- ja nuorisopalveluiden 
toimintakertomukset 2020. 
 
Virikkeellinen elämä -palvelualuejohtaja Anne Hottola on läsnä 
kokouksessa asian käsittelyn aikana. 

 
Tiedoksianto sähköposti  museonjohtaja  
   kirjastopalvelujohtaja  
   liikunnan palvelupäällikkö  
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Museopalveluiden toimintakertomus 2020 
 Kirjastopalveluiden toimintakertomus 2020 
 Liikuntapalveluiden toimintakertomus 2020 
 Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2020 



 

Heinolan kaupunki   Pöytäkirja     4/2021 8 

 
§ 19 Kirjastopalvelujohtajan rekrytointi 1.10.2021 lukien 
hyvoltk 24.03.2021 § 19    
306/01.01.01.01/2021    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Rekrytointia valmistelevaan työryhmään nimettiin lautakunnasta pj 
Kimmo Huvinen, varapj Venla Väli-Torala ja jäsen Minna Heinonen 
sekä palvelualuejohtaja Anne Hottola. 

 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää,  

 
1. että kirjastopalvelujohtajan rekrytointi aloitetaan siten, että 
kirjastopalvelujohtaja aloittaa virassaan 1.10.2021. 
 
2. nimetä  rekrytointia valmistelevan työryhmän. 
 
3. valtuuttaa palvelualuejohtajan tekemään rekrytointiprosessiin 
liittyvät käytännön järjestelyt. 

 
Valmistelija      palvelualuejohtaja Anne Hottola, puh. 050 595 1427, 

etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 

Valmistelu Kirjastopalvelujohtajan virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan 
jäädessä eläkkelle 1.10.2021.  

 
 Kirjastopalvelut kuuluvat Hyvinvointitoimialan Virikkeellisen elämän 

palvelualueeseen. 
 
 Kirjastopalvelujohtaja johtaa ja kehittää kaupungin kirjastopalveluja, 

toimii kirjaston esihenkilönä ja vastaa toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamisesta.   

 
 Kirjastopalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen 
tehtäviin ja toimintaan (Laki yleisistä kirjastoista §17).  

 Viran palkkaus ja muut viran ehdot KVTES:n mukaan.  
 
 Virikkeellinen elämä -palvelualuejohtaja Anne Hottola on läsnä 

kokouksessa asian käsittelyn aikana. 
 
Tiedoksianto sähköposti  kirjastopalvelujohtaja 
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§ 20 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus 
 
Hyvoltk  
  
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisäksi merkittiin tiedoksi, että jäähallin jäät pidetään siihen asti, kun 
Peliittojen pelit jatkuvat. 

   
Esittelijä hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja 
  
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää merkitä annetun 

ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. 
 
Valmistelija hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja,  
 puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Hyvinvointijohtaja selostaa lautakunnalle ajankohtaisia asioita: 
 

- Koronankuulumiset  
- verkkotapahtuma: Hyvinvointitoimiala linjoilla 18.3.  

 
 Hyvinvointijohtaja vastaa hyvinvointilautakunnan ryhmätyötilassa 

(Teams) maanantaina klo 9 mennessä mahdollisesti esitettyihin 
kysymyksiin. 

 
 
 
    

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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§ 21 Hyvinvointitoimialan tilinpäätös sekä kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 
2020 
hyvoltk 24.03.2021 § 21    
270/02.06.01.03/2021    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen osaltaan 

ja esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi 
talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen. 

 
Valmistelija Hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo puh. 050 0717310 
 etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä 

kokouksessaan 29.3.2020. Toimielimet käsittelevät oman 
toimialansa tilinpäätöksen ja talousarvion toteutumisen ennen 
kaupunginhallituksen käsittelyä.  

 
Hyvinvointitoimialan toteutuma vuodelta 2020 oli tuottojen osalta 
103,4 % (hankkeavustukset)  ja kulujen osalta 93%. Toimintakate oli 
24 594 270,06 euroa ja 4,4 % edellistä vuotta pienempi.   
 
Toimialan kulut olivat yhteensä 27,2 milj. euroa eli n. 1,1 milj. euroa 
pienemmät kuin vuonna 2019. Tuotot olivat yhteensä 2,6 milj. euroa 
eli tuotot olivat pysynteet lähes samana verratuna  vuoteen 2019.  
 
Investointimenot hyvinvointitoimialalla vuonna 2020 olivat 0,1 milj. 
euroa toteuma-asteen ollen 74,1 %.   

 
        Koronan vaikutukset toimialan toimintaan  
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualue, oppilas- ja  
opiskeluhuolto: 
Korona-aika muokkasi työmenetelmiä ja palvelun saavutettavuutta. 
Perinteisen työn rinnalle tuli uusia ja luovia toimintatapoja.  
 

     Opetus- ja koulutuspalvelut 
     Opetus- ja koulutuspalveluiden vuotta 2020 leimasi merkittävästi         
     pandemian aiheuttamat erityisjärjestelyt ja rajoitustoimenpiteet.  
     Peruspalvelut toimivat opetus- ja koulutuspalveluissa myös    
     etäopetuksen aikana. 
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     Lukuvuosi 2020 - 2021 aloitettiin lähiopetuksessa. Poikkeuksen 
     teki Heinolan lukion abiturientit, jotka opiskelivat etäopetuksessa 3.-    
     29.9.2020 turvatakseen syksyn ylioppilaskirjoitukset.   
      

Varhaiskasvatuspalvelut: 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot eivät toteutuneet 
suunnitellusti johtuen 18.3.2020 alkaneesta Korona-
poikkeustilanteesta. Lapsia jäi paljon pois päiväkodeista ja 
pandemian perusteella annetuista harkinnanvaraisista 
kuntakohtaisista asiakasmaksuvapautuksista johtuen 
varhaiskasvatuksen tulot vähenivät noin 70 000 euroa.  

Varhaiskasvatuspalveluista siirtyi soteen 15 työntekijää 1,5 
kuukauden ajaksi, joka pienensi palkkamenoja hieman. Sijaisten 
saatavuus on ollut heikkoa koko pandemiavuoden. Henkilöstön 
poissaolot vähenivät jonkin verran, normaalit kausiflunssat olivat 
melko vähäisiä, mutta toisaalta poissaolojen kesto oli normaalia 
pidempi, johtuen sairastumisesta seuranneesta koronatestauksesta 
ja tuloksen odottamisesta. Varsinaiset karanteenit olivat vähäisiä, 
etätyö lisääntyi niiden ammattiryhmien osalta jolle se on mahdollista. 
Suojavälinehankinnat nostivat 
 
Virikkeellinen elämä -palvelualue 
Kirjastot pidettiin suljettuina koko maassa 18.3.-11.5.2020, jolloin 
ylläpidettiin vain sähköisiä palveluja. Uloslainaus aloitettiin 12.5 ja    
kirjastot avattiin turvajärjestelyin 1.6. Kesän ja alkusyksyn toiminta oli    
lähes normaalia. Ajalla 30.11.-31.12 rajoitukset olivat tiukemmat.    
Omatoimikirjasto oli kiinni ja asiointi rajattiin 15 minuuttiin. Kaikki    
näyttelyt, tapahtumat, ryhmävierailut ja digiopastukset peruttiin.  
 
Koronatilanteen vuoksi liikuntatilat olivat suljettuina ja ryhmäliikunnat   
peruttiin 13.3. - 30.5. Uimahalli oli suljettuna 18.3 - 2.8.    
Loppuvuodesta 27.11. alkaen suljettiin uimahalli ja kuntosalit sekä   
aikuisten harrasteryhmien vuorot ja pelit peruttiin. Lasten    
harrasteryhmät toimivat loppuvuodesta erityisjärjestelyin. Keväällä   
kuusi henkilöä siirtyi kokonaan tai osittain korvaaviin töihin kaupungin   
muihin työyksiköihin. Määräaikaset työsuhteet katkaistiin.    
Liikunnanohjaajat ohjasivat virtuaali- ja parvekejumppia.  Keväällä 
perustettiin 70+ liikunnan edistämisentyöryhmä. Työryhmässä 
pyritään mm. löytämään kotiin vietäviä palveluita näillä ikäihmisille, 
jotka ovat jättäytyneet ryhmätoiminnasta pois koronan 
vuoksi. Työryhmässä on henkilöstöä liikuntapalveluilta, sosiaali- ja 
terveyspalveluista, Heinolan kansalaisopistosta ja seurakunnasta.   

  
Museoista taidemuseo suljettiin maaliskuun lopussa. Kesäkuussa   
avautui sekä Lääninkivalteri Aschanin talo että Taidemuseo. 
Taidemuseossa ja Kaupunginmuseossa noudatettiin loppusyksyllä 
sekä maskisuositusta että museokohtaisia kävijämäärärajoituksia. 
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Pandemia karsi suurimman osan säännöllisistä ja suunnitelluista 
uusista tapahtumista ja kävijöistäkin lähes puolet (yht. 6897 kävijää). 
Elokuussa avautui uudistettu kaupunginmuseo.  

 
Nuorisopalveluiden toiminnot siirtyivät verkkoon ja yksilötapaamiseen 
18.3.–11.5. väliseksi ajaksi.  Kesästä lähtien on toimittu 
turvajärjestelyin. Syksyllä yli 18-vuotiaiden toiminta siirtyi uudelleen 
verkkotyöskentelyyn, kun ryhmätoiminnot suljettiin. Nuorisotila oli 
syksystä lähtien avoinna. 
Kaupungin hyvinvointitilinpäätöksestä 
 
Vuoden 2020 merkittävä hyvinvointiin vaikuttava mittava teema oli 
korona-epidemian puhkeaminen. Koko yhteiskunta ajautui 
poikkeustilaan ja edessä oli niin asukkaiden kuin palveluiden 
kannalta uusi vaihe. Korona vaikutti etäopetusjärjestelyiden ja niihin 
liittyvien ravitsemuspalveluiden uudelleen organisointiin. Arki muuttui, 
kun monissa kodeissa oli päivisin paikalla niin etäkoululaiset, 
etätyöläiset kuin kotona olevat alle kouluikäiset lapset. Korona lisäsi 
työttömyyttä ja tilapäisiä lomautuksia. Se sulki sisäliikuntapaikkoja ja 
rajoitti harrastustoimintaa.  
 
Ikäihmisille vuosi oli erityisen raskas rajoitustoimenpiteiden vuoksi. 
Kaupungin toimet ikäihmisten elämän helpottamiseksi onnistuivat ja 
ne otettiin hyvin vastaan. Kirje kaikkiin talouksiin, sujuvasti 
käynnistynyt asiointiapu ja 70+ -puhelinkontaktointi saivat laajaa 
kiitosta vastaanottajilta. Se lisäsi välittämisen kokemusta sekä 
yhteistyötä toimijoiden kesken. Palveluiden digiloikka tapahtui 
nopeasti. Heinola selvisi epidemian ensimmäisestä vuodesta hyvin, 
joskin osa vaikutuksista näkyy vasta pidemmällä aikavälillä. 
 
Liitteenä: 
- hyvinvointitoimialan toimintakertomus, joka sisältää katsauksen 

toimialan toimintaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, 
talousarvion toteutumisen, tunnusluvut, riskienhallinnan selonteon 
sekä taseyksikön (tekninen) erillislaskelmat.  

- Kaupungin hyvintointitilinpäätös vuodelta 2020 
 

Tiedoksianto Kaupunginhallitus 
 
   
 
  
Liitteet 
 Hyvinvointitoimiala TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 Kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2020 
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§ 22 Työttömien osallistuminen maksutta Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaan 
hyvoltk 24.03.2021 § 22    
317/02.05.00.00/2021    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä työttömien maksuttoman 

osallistumisen Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaan vuosina 2021 ja 
2022. 

 
Valmistelija Liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen, Maria 
 
Valmistelu Työttömät pystyivät osallistumaan Heinolan kaupungin järjestämään 

Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaan maksutta Lasten, nuorten ja 
perheiden varhaisen tuen liikunnallisen toimintamallin kautta vuosina 
2018-2020. Syksyn 2017 kausimaksu oli 50 €.  
 
Kävijämäärät kasvoivat maksuttomuuden myötä selkeästi. Vuonna 
2017 työttömien käyntikertoja oli KKI ryhmissä 120. Vuonna 2019 
käyntikertoja oli 676. Työttömille on jaettu KKI passeja mm. 
työttömien terveydenhoitajan vastaanotolla ja työpajoilla. Työttömät 
ovat voineet osallistua toimintaan passilla maksutta. 

 
 Työttömien terveydenhoitajan (vs. Anja Benson) mukaan 

työttömyyden on todettu usein passivoivan ihmistä 
kokonaisvaltaisesti. Työttömyyden myötä hyötyliikuntakin esim. 
työmatkojen muodossa usein vähenee. Ryhmään kuuluminen 
motivoi toimintaan. Näin ollen mahdollisuudella osallistua 
maksuttomaan KKI toimintaan tarjotaan työttömälle positiivinen ja 
hyödyllinen kokemus ja edesautetaan tunnistamaan liikunnan 
kokonaisvaltaista hyötyä. Pienikin maksu saattaa muodostua 
esteeksi osallistumiselle. 

 
Tiedoksianto sähköposti  Liikuntatoimisto 
   vs. työttömien terveydenhoitaja 
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§ 23 Sivistyspalveluiden seudullisen kehittämisverkoston toimintakertomus vuodelta 
2020 
hyvoltk 24.03.2021 § 23    
5604/00.04.01/2020    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy esitetyn sivistystoimen seudullisen 

yhteistyöverkoston toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja toimittaa 
sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. 

 
Valmistelija Hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo puh. 050 0717310 
 etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 

Päijät-Hämeen kunnat ovat tehneet sopimukseen pohjautuvaa 
verkostoyhteistyötä sivistyspalveluiden seudulliseksi kehittämiseksi 
yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 alkaen. Iitin kunta hyväksyttiin 
mukaan yhteistoimintaan vuoden 2018 alusta alkaen ja kunta liittyi 
Päijät-Hämeeseen virallisesti vuoden 2021 alusta alkaen.  
 
Sivistyspalvelujen seudullisen yhteistoimintaverkoston toimintaa 
ohjaa kuntien sivistys- ja hyvinvointijohtajista koostuva ohjausryhmä, 
joka kokoontuu yhteisten asioiden äärelle säännöllisesti 
kuukausittain. Kunnat vastaavat yhdessä seudullisen yhteistyön 
koordinoinnin resursseista asukasluvun suhteessa. 
 
Vuoden 2020 ajan Heinolan kaupungin edustajana ohjausryhmässä   
on ollut hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja varaedustajanaan 
koulutusjohtaja Pia Helander. 

 
Vuoden 2020 aikana kehittämistyö on kohdennettu : 
 

 Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstökoulututukseen koulujen ja 
päiväkotien johtajille ”Resilienssiä työyhteisöön!” 

 Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opettajien täydennyskoulutukseen 
uuteen OPS:n liittyen 

 Varhaiskasvatuksen psykososiaalisten oppimisympäristöjen 
kehittämiseen 

 Tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen Päijät-Hämeen ja Iitin 
perusopetukseen  

  #paraskoulu-toiminnan kautta tukemaan kouluyhteisöjen toimijoiden 
yhteisöllisyyttä ja etsimään uusia tapoja toteuttaa kaikkien 
osapuolten osallisuutta kouluyhteisöissä 

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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 Päijät-Hämeen Tutka-turvataitokasvatusmallin kehittämiseen ja 
henkilöstökoulutukseen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien 
seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi yhteistyössä 
LAB:n kanssa. 
Esi- ja perusopetuksen seudullinen arviointikysely toteutettiin tammi-
helmikuun vaihteessa 2020 ja kysymykset johdettiin OKM:n 
arviointikriteereiden pohjalta sovitettuna toimintaympäristöön. Tietoa 
arvioinnista löytyy toimintakertomuksesta. 
 
Vuoden 2020 aikana kunnat ovat ohjausryhmän päätöksellä, ja 
seudullisen kehittämisyksikön toimesta, hakeneet yhteisesti OPH:n 
erityisavustusta Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämineen 
esi- ja perusopetuksessa sekä OKM:n erityisavustusta Oppimisen 
tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa. 
Rahoitusta saatiin näille kahdelle hankkeelle yhteensä 243 250 
euroa. Kuntien oma panostus seudulliseen kehittämiseen oli vuonna 
2020 yhteensä 148 731 euroa. Hankkeet käynnistyvät vuoden 2021 
alusta alkaen. 
 
Yhteistoimintasopimuksen mukaan seudullisen sivistyspalvelujen 
kehittämisen toiminta ja tulokset raportoidaan kalenterivuosittain. 
Seudullisen kehittämisen yhteistoiminnan toimintakertomus vuodelta 
2020 on käsitelty seudullisen sivistysjohtajien ohjausryhmän (STJ-
OHRY) kokouksessa 10. helmikuuta 2021 ja hyväksytty esitettäväksi 
seudullisen kehittämistyön asiakirjana yhteistoiminnassa mukana 
oleville sopimuskunnille.  
 
Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys verkostoyhteistyön 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 
Toimintakertomus on asialistan liitteenä. 

 
Esityslistan liitteenä Sivistyspalveluiden seudullisen 
kehittämisverkoston toimintakertomus vuodesta 2020. 

 
Tiedoksianto sähköposti  kaupunginhallitus 

Lahden kehittämispäällikkö Anjariitta 
Carlson 

   Hyvinvointitoimialan johtoryhmä 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Sivistyspalveluiden seudullisen kehittämisverkoston toimintakertomus 

vuodelta 2020 
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§ 24 Sivistyspalveluiden seudullisen kehittämisverkoston toimintasuunnitelma 
vuodelle 2021 
hyvoltk 24.03.2021 § 24    
5604/00.04.01/2020    
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy sivistyspalveluiden seudullisen 

yhteistyöverkoston toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja toimittaa 
sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. 

 
Valmistelija hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo puh. 050 0717310 
 etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Päijät-Hämeen sivistyspalvelujen seudullisen kehittämisverkoston 

toimintasuunnitelma rakennetaan vuosittain verkoston itsearvioinnin 
tulosten pohjalta. Toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen kuntien johtavista 
sivistys-/hyvinvointiviranhaltijoista koostuva ohjausryhmä, joka 
vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja jalkauttaa sen 
alaisuudessaan toimivalle seudulliselle kehittämisverkostolle.  

 
Toimintasuunnitelmaa toteutetaan vuosikellon mukaisesti. Vuoden 
2021 toimintasuunnitelmaan on sisällytetty ne keskeiset asiat, joissa 
yhteistyöverkoston toiminnassa halutaan onnistua vuoden 2021 
aikana.   
 
Toimintasuunnitelman sisältönä vuodelle 2021 ovat:  

 oppivelvollisuuden laajentaminen ja sen prosessit 
 seudullisen kehittämistyön näkyvämmäksi tekeminen 
 seudulliset väestökehityksen realiteetit sivistyspalveluissa 

tulevaisuudessa 
 sote-yhteistyö osana kumppanuussuunnitelmaa. 

 
Kriittiset menestystekijät yhteistoimintaverkoston toiminnassa on 
tunnistettu ja ne ovat: 

 verkoston ja ohjausryhmän jäsenten sitoutuminen 
yhteistoimintasopimuksen sisällön noudattamiseen 

 valmistautuminen ja läsnäolo kokouksissa 
 henkilöstövaihdokset -perehdyttäminen 
 tiedon kulku, viestinnälliset kuilut. 

 
Vuoden 2021 aikana jatketaan varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen meneillään olevia kehittämishankkeita ja haetaan 

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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ohjausryhmän päätöksellä uusia erityisavustuksia 
kehittämistoiminnan tueksi.  
 
Päijät-Hämeen johtavista sivistys- ja hyvinvointiviranhaltijoista 
koostuva ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain ja 
toimintasuunnitelman toteutumista seurataan ohjausryhmän 
hyväksymän vuosikellon mukaisesti. Sivistyspalveluiden eri 
toimintasektoreiden kehittämisryhmät työstävät yhdessä 
palvelutuotannon kehittämistä ohjausryhmän alaisuudessa. 
Yhteistoimintaverkoston visiona on, että Päijät-Häme on opetuksen ja 
kulttuurin kärkimaakunta. 

 
Tiedoksianto sähköposti  Kaupunginhallitus 

Lahden kehittämispäällikkö Anjariitta 
Carlson 

   Hyvinvointitoimialan johtoryhmä 
   
 
  
  
Liitteet 
 Sivistyspalveluiden seudullisen kehittämisverkoston toimintasuunnitelma 

vuodelle 2021 
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§ 25 Viranhaltijapäätökset 

hyvoltk  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:  

 
1. merkitä päätökset tiedokseen ja  
 
2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin. 

 
Valmistelu Kooste Hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 22.2 – 

15.3.2021 on esityslistan liitteenä. Lista salaisista ja ei julkisista 
viranhaltijapäätöksistä on tutustuttavissa hyvinvointilautakunnan 
Teams-työtilassa.  

 
 Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä 

toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy-
täkirjanpitäjältä. 

  
 Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla 

www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset. 
 
 
 
Liitteet 
 Hyvinvointitoimialan viranhaltijapäätökset ajalla 22.2-15.3.2021 
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§ 26 Päätöksiä ja tiedoksiantoja 
 
hyvoltk  
  
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. 
  
Valmistelu Hyvinvointitoimialalle on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedoksian-

toja: 
 

- Lapsi- ja nuorisoparlamentin kehittämisehdotukset 2020 / 
tekninen lautakunta 11.2.2021 § 13 
 

- Päijät-Hämeen sivistystoimen ohjausryhmän muistio 10.2.2021 
 

- Heinolan kaupunki on 26.2.2021 lähettänyt Opetus- ja 
kulttuuriministeriöön valtionavustushakemukset 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa 
edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-
2022.  

 
- Tammikuun talousraportit hyvinvointitoimialalta 

 
 Asiakirjat ovat nähtävänä Teams-työtilassa. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 17, § 18, § 20, § 21, § 23, § 24, § 25, § 26 
 
Heinolan kaupunki 
 
Muutoksenhakukielto  
 
 
 Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: 

 vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §) 
 virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on 

jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.) 

 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§) 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 19, § 22 
 
Heinolan kaupunki 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Heinolan kaupunki 
hyvinvointilautakunta 
Rauhankatu 3, 18100 Heinola 
sähköposti: kirjaamo@heinola.fi  

 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3) päivänä 
sähköpostiviestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon 3 päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu 
yleisessä tietoverkossa. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja sen toimittaminen  
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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