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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

kaupunginhallitus    
 
Aika  29.03.2021 klo 15:00 - 18:08 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

Sisällysluettelo   

§ 74 Tontin 111-6-20-8, Anjalankatu 7 hinnoittelu 4 
§ 75 Kaupungin toimenpiteet Covid 19 -viruksen yritysvaikutusten 

lievittämiseksi 
6 

§ 76 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja 
aukioloajat Heinolassa 

8 

§ 77 Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat 
Heinolassa 

10 

§ 78 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaalia varten 13 
§ 79 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaalia varten 15 
§ 80 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 22.3.2021 

tekemistä päätöksistä 
18 

§ 81 Vuoden 2020 käyttösuunnitelman toteutuminen, Yhteiset 
palvelut -toimiala 

20 

§ 82 Henkilöstökertomus 2020 22 
§ 83 Tilinpäätös 2020 24 
§ 84 Valtuustoaloite talonmiestoiminnan käynnistämiseksi kouluissa 

ja muissa tärkeissä kiinteistöissä 
28 

§ 85 Valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden perustamiseksi 
Heinolaan 

30 

§ 86 Kokouskutsuja 33 
§ 87 Saapuneet asiakirjat 34 
§ 88 Päätöksiä ja tiedoksiantoja 35 
§ 89 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 37 
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

kaupunginhallitus 
 
Aika  29.03.2021 klo 15:00 - 18:08 
 
Paikka  Teams-kokous 
 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Klo 
Läsnä Lehtimäki Kirsi puheenjohtaja  
 Wafin Fuat 1. varapuheenjohtaja  
 Karppinen Sanna 2. Varapuheenjohtaja Poistui klo 17.59 
 Hildén Raili jäsen  
 Jaakkola Ilkka jäsen  
 Järvinen Kaija jäsen  
 Peltonen Jorma jäsen  
 Rajajärvi Jouko jäsen  
 Virtanen Timo jäsen  
 Varjo Niina valtuuston puheenjohtaja  
 Riutta Heimo valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja 
 

 Heino Marko valtuuston 2. 
varapuheenjohtaja 

 

 Parkkonen Jari esittelijä  
 Hurmola-Remmi Hanna pöytäkirjanpitäjä  
 
 
Muu Kuivalainen, Harri  Asiantuntija, teknisen 

toimen johtaja 
 

 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 74 - 89 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Rajajärvi ja Timo 

Virtanen.  
__________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirja yleisesti  Pöytäkirja on julkaistu Heinolan 
nähtävillä  kaupungin verkkosivuilla  www.heinola.fi  
  viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä. 

(kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu > 
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-

https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-
allekirjoitetut-poytakirjat/ 

https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
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§ 74 Tontin 111-6-20-8, Anjalankatu 7 hinnoittelu 
khall 29.03.2021 § 74    
297/10.00.02/2021    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Tonttikartta pöytäkirjan liitteenä. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että  

 
1. tontin 111-6-20-8, Anjalankatu 7, hinta on 13 600 €, 
 
2. tontti luovutetaan vuokralle siten, että vuosivuokra on 5 % 
myyntihinnasta ja  
 
3. vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. 

 
Valmistelija vs. maankäyttöinsinööri Markus Hakalin 

puh. 044 797 8523, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Tommolan kaupunginosassa osoitteessa Anjalankatu 7 sijaitsevan 

kaupungin vuokratontin 111-6-20-8 vuokrasopimus on päättynyt 
vuoden 2020 lopussa. Tontin vuokraaja ei halua lunastaa 
vuokraamaansa tonttia, joten uuden vuokrasopimuksen vuokran 
määrittelemiseksi tontti on hinnoiteltava.  

  
Vuokrasopimuksessa ei tonttia ole hinnoiteltu lunastuksen varalle, 
mutta kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen 21.11.1994 § 140, 
jossa on hyväksytty pientalotonttien hinnoittelu. Päätöksessä "ns. 
vanhat tontit", joilla myyntiehtoa ei ole, hinnoitellaan 
seuraavanlaisesti: "Tontit myytäisiin asianosaiselle vuokralaiselle, 
aikanaan päätetystä indeksiin sidotusta tontinvuokrasta 
pääomitettuna 5 % mukaan kuten edellä, eli edellisen vuoden vuokra 
20 kertaisena." 
 
Kaupunginvaltuuston 21.11.1994 § 140 päättämillä ehdoilla 
laskettuna tontin 111-6-20-8 hinta on 13 600 €. Tontit luovutetaan 
vuokraamalla tai myymällä ja vuosivuokra sidotaan 
elinkustannusindeksiin ja on 5 % tontin myyntihinnasta. 
 
Heinolan kaupunginhallituksen toimintaohjeen 5.6. kohdan mukaan 
"Rakentamattomien kiinteistöjen tai määräalojen myymisestä ja 
vaihtamisesta päättää elinvoimatoimialan maankäyttöinsinööri, jos 
kaupunginhallitus on vahvistanut myymisessä tai vaihtamisessa 
noudatettavat yleiset perusteet ja hinnoitellut ne". 
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Esityslistan liitteenä tonttikartta. 

 
Muutoksenhaku oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat  
 
Tiedoksianto virallinen ote vuokralainen 
 sähköposti  vs. maankäyttöinsinööri, kiinteistösihteeri 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Tontin 111-6-20-8, Anjalankatu 7 hinnoittelun liitekartta 
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§ 75 Kaupungin toimenpiteet Covid 19 -viruksen yritysvaikutusten lievittämiseksi 
khall 29.03.2021 § 75    
5975/02.05.01.02/2020    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää myöntää vapautuksen 

tilavuokrista tammi-toukokuun 2021 osalta (5 kk) kaupungin 
vuokraamissa tiloissa toimiville yrityksille samoilla perusteilla ja 
kohderajauksilla kuin vuonna 2020 annetuissa vuokrahelpotuksissa. 

 
Valmistelija elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä, puh. 044 769 4141 ja teknisen 

toimen johtaja Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

 
Valmistelu  

Kaupunginhallitus on kokouksissaan 30.3.2020 § 73, 1.6.2020 § 120 ja 
14.12.2020 § 258 päättänyt helpotuksista kaupungin ulosvuokraamien 
tilojen vuokralaskutuksiin. Helpotukset oli tarkoitettu 
koronapandemiasta aiheutuneista vaikeuksista selviytymiseen. Ne oli 
suunnattu tietyt kriteerit täyttäneille yrityksille.  

 
Helpotukset kohdistettiin pääasiassa kuluttajamyyntiä harjoittaviin 
yrityksiin, joiden toimintaa koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 
ovat merkittävästi vaikeuttaneet ja jotka toimivat kaupungilta 
vuokratuissa tiloissa. Käytännössä tämä on tarkoittanut matkailu- ja 
ravintola-alan yrityksiä.  

 
Vaikka kotimaan matkailussa on näkynyt monia positiivisiakin asioita, 
majoituspalveluiden kysyntä on laskenut huomattavasti. 
Ravintolatoimintaan rajoituksilla on ollut ja on edelleen suuri vaikutus. 
Toimijoiden mahdollisuudet sopeuttaa toimintaansa laskeneeseen 
kysyntään eivät useinkaan ole riittäneet, vaan toiminta on tappiollista ja 
vaikeuksissa.  

 
Nyt uudelleen pahentuneen koronatilanteen vuoksi on myös 
perusteltua, että kaupungin vuokraamissa tiloissa toimiville yrityksille 
annetaan vuokrahelpotus tammi-toukokuun 2021 osalta samoilla 
perusteilla ja kohderajauksilla kuin kaupunginhallituksen aiemmilla 
päätöksillä annettiin vuoden 2020 huhti-heinäkuulle sekä marras-
joulukuulle.   
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Vuonna 2020 kaupunki myönsi myös muunlaisia koronatukia yrityksille. 
On odotettavissa, että valtio tulee tukemaan majoitus- ja ravintola-alaa 
erillisellä tukipaketilla sekä antamaan kustannustukea ja 
yksinyrittäjätukea. Näiden yksityiskohdista ei ole vielä tietoa. Kaupungin 
ei ole tarkoituksenmukaista ratkaista millaisilla mahdollisilla lisätuilla 
heinolalaisia yrityksiä tuetaan, ennen kuin valtio on julkistanut omat 
tukensa. Siksi mahdolliset esitykset muista kaupungin tuista 
valmistellaan päätöksentekoa varten myöhemmin keväällä. 

 
Muutoksenhaku oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat 
 
Tiedoksianto sähköposti kiinteistöpäällikkö 
    elinkeinopäällikkö 
    talousjohtaja 
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§ 76 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Heinolassa 
khall 29.03.2021 § 76    
5489/00.00.00.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Pöytäkirjan liitteenä ennakkoäänestyspaikat ja niiden muutetut 
aukioloajat. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 kuntavaalien 

ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat liitteen mukaisesti 
edellyttäen, että hallituksen esitys HE 33/2021 vp hyväksytään 
esityksen mukaisesti. 

 
Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu 

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan 
yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista 
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. 
 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.1.2021 § 6 päättänyt 
ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. 
 
Päätöksen jälkeen Suomen hallitus on jättänyt eduskunnalle 
esityksen HE 33/2021 vp vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä 
Covid-19 -pandemian takia huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. 
päivään 2021. 
 
Esityslistan liitteenä ennakkoäänestyspaikat ja niiden muutetut 
aukioloajat muutettuna lakiesityksen ennakkoäänestysajan 
mukaisesti. 

 
Muutoksenhaku      muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto      sähköposti kaupunginlakimies, arkistopäällikkö 
 
 
   
khall 11.01.2021 § 6  
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjanliitteenä ennakkoäänestyspaikat ja 
niiden aukioloajat.  

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 kuntavaalien 

ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat liitteen mukaisesti. 
  
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan 

yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista 
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Esityslistan 
liitteenä ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat.  

 
 Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 7.-13.4.2021 

(keskiviikosta tiistaihin).  
 
Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies, arkistopäällikkö  
Liitteet 
 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Heinolassa 
 Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Heinolassa, kh 29.3. 
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§ 77 Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat Heinolassa 
khall 29.03.2021 § 77    
5489/00.00.00.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien 

vaalipäivän 13.6.2021 äänestyspaikat ovat: 
 
Nro   Äänestysalue   Äänestyspaikka                    Osoite 
001   Keskusta          Kaupungintalon aula Rauhankatu 3 
002   Pohjoinen         Kirkonkylän koulu Koulukuja 1 
003   Pyhätön            Koulutuskeskus Salpaus    Opintie 1 
004   Tommola          Tommola-talo                    Hiidenhaudantie 2 
005   Jyränkö            Jyrängön koulu                    Koskensaarentie 7 
006   Eteläinen         Sinilähde-talo                    Aholantie 8 
 
edellyttäen, että hallituksen esitys HE 33/2021 vp hyväksytään 
esityksen mukaisesti. 

 
Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
  
Valmistelu Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän 

äänestyspaikoista. 
 

 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 184 ja 25.1.2021 
§ 19 päättänyt vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivästä ja 
vaalipäivän äänestyspaikoista. 

  
 Päätösten jälkeen Suomen hallitus on jättänyt eduskunnalle 
esityksen HE 33/2021 vp vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä 
Covid-19 -pandemian takia huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. 
päivään 2021. 

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies 
  arkistopäällikkö 
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khall 25.01.2021 § 19  
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että  

 
1. vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän 006 Eteläinen äänestysalueen 
äänestyspaikka on Sinilähde-talo, Aholantie 8 ja 
 
2. kumoaa päätöksensä 28.9.2020 § 184 006 Eteläinen äänestyspaikan 
osalta. 

 
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 

Valmistelu 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 184 päättänyt vuoden 
2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikoista.Päätöksen jälkeen on 
tullut esille tarve tarkastella äänestyspaikkoja uudelleen. Uudelleen 
arvionnin perusteella on katsottu tarkoituksenmukaisemmaksi 
äänestyspaikaksi 006 Eteläinen äänestysalueen osalta Sinilähde-talo, 
osoitteessa Aholantie 8. 

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies 
  arkistopäällikkö 
 
 
 
Khall 28.09.2020 § 184  
 
Valmistelija:  kaupunginlakimies Teppo Joentausta, puh. 044 469 4361, 

etunimi.sukunimi@heinola.fi ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-
Remmi, puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi.  

  
  Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspai-

koista. 
 
 Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. 
  
Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: 
 
 Kaupunginhallitus päättää, että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat 

vuonna 2021 järjestettävissä kuntavaaleissa ovat seuraavat: 
 

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 
001 Keskusta Kaupungintalon aula Rauhankatu 3 
002 Pohjoinen Kirkonkylän koulu Koulukuja 1 



 

Heinolan kaupunki   Pöytäkirja     6/2021 12 

003 Pyhätön Koulutuskeskus Salpaus Opintie 1 
004 Tommola Tommola-talo Hiidenhaudantie 2 
005 Jyränkö Jyrängön koulu Koskensaarentie 7 
006 Eteläinen Vierumäen koulu Tupamäentie 1 

 
Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto  
 
Tiedoksianto: Sähköposti  kaupunginlakimies 
   arkistopäällikkö 
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§ 78 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2021 kuntavaalia varten 
khall 29.03.2021 § 78    
5489/00.00.00.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Kaupunginhallitus päätti asettaa kullekin äänestysalueelle 
vaalilautakunnat, näihin jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat 
ja varapuheenjohtajat pöytäkirjan liitteen mukaisesti.  

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää  

 
1. asettaa kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, 
 
2. nimetä kuhunkin vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä ja viisi 
varajäsentä, jotka nimetään siinä järjestyksessä, kun heidät 
tarvittaessa kutsutaan varsinaisten jäsenten sijaan ja 
 
3. nimetä kunkin vaalilautakunnan varsinaisista jäsenistä yhden 
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi 
 
edellyttäen, että hallituksen esitys HE 33/2021 vp hyväksytään 
esityksen mukaisesti. 

 
Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta. 
 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi  

 
Vaalilain 15 §:n mukaan: 

 
 "Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 
 
 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu pu-

heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kol-
me; sekä - - -. 

 
 Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-

jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
vaalipiirissä edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää-
nestäjäryhmiä.  - - - Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikun-
nan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten 
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.  
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 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan puheenjohtajien ja 
varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan 
keskusvaalilautakunnalle.” 

 
Puolueiden vaaliasiamiehille ja valtuustoryhmän puheenjohtajille on 
19.2.2021 lähetetty sähköpostiviesti, jossa edellisissä kuntavaaleis-
sa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita sekä 
yhteislista sitoutumattomia pyydetään tekemään ehdotuksia vaalilau-
takuntien jäseniksi ja varajäseniksi. 

  
 Kaupunginhallitus on 28.9.2021 § 184 ja 25.1.2021 § 19 päättänyt, 

että kuntavaaleissa 2021 vaalipäivän äänestys toteutetaan 
seuraavissa äänestyspaikoissa: 

 
 1. Kaupungintalon aula 
 2. Kirkonkylän koulu 
 3. Koulutuskeskus Salpaus 
 4. Tommola-talo 
 5. Jyrängön koulu 
 6. Sinilähde-talo 
    
 Valittaviksi ehdotetuilta henkilöiltä tulee kysyä suostumus valintaan. 
 
 Ehdotuksensa ovat jättäneet KD, Keskusta, Kokoomus, 

ParempiHeinola, SDP ja Vasemmisto. 
 
Suomen hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksen HE 33/2021 vp 
vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä Covid-19 -pandemian takia 
huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään 2021. 

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto sähköposti valitut 
   keskusvaalilautakunnan sihteeri 
  henkilöstöpalvelut 
  luottamushenkilörekisteri 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Vaalilautakunnat kuntavaalit 2021 kh2903 
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§ 79 Vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaalia varten 
khall 29.03.2021 § 79    
5489/00.00.00.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Kaupunginhallitus päätti asettaa vaalitoimikunnan kuntavaaleja 2021 
varten, nimetä siihen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhden 
jäsenen sekä seitsemän varajäsentä pöytäkirjan liitteen mukaisesti. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää  

 
1. asettaa vaalitoimikunnan kuntavaaleja 2021 varten ja 
 
2. nimetä vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
yhden varsinaisen jäsenen ja seitsemän varajäsentä, jotka nimetään 
siihen järjestykseen, jossa heidät tarvittaessa kutsutaan varsinaisten 
jäsenten sijaan 
 
edellyttäen, että hallituksen esitys HE 33/2021 vp hyväksytään 
esityksen mukaisesti. 

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta 
 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 

  
Vaalilain 15 §:n mukaan: 

 
 "Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: 
 - - - 
 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä 

varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen 
määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

 
 Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden vara-

jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
vaalipiirissä edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita ää-
nestäjäryhmiä. - - -. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikun-
nan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 
jäsenten sijaan. - - -. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisa-
ruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä ei-
kä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä 
henkilöitä." 
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Puolueiden vaaliasiamiehille ja valtuustoryhmän puheenjohtajille on 
19.2.2021 lähetetty sähköpostiviesti, jossa edellisissä kuntavaaleis-
sa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita sekä 
yhteislista sitoutumattomia pyydetään tekemään ehdotuksia vaalilau-
takuntien jäseniksi ja varajäseniksi. 

    
 Ehdotuksensa ovat jättäneet Keskusta, Kokoomus ja SDP. 
   
 Heinolan kaupunginhallitus on 11.1.2021 § 7 päättänyt, että kunta-

vaaleissa 2021 laitosäänestys toteutetaan seuraavissa laitoksissa  
  
 Sairaalat: 
 1. Heinolan kaupunginsairaala 
 
 Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt: 
 
 1. Asumispalveluyksikkö Hopeasilta 
 2. Asumispalveluyksikkö Mäntyläkoti 
 3. Kehitysvammaisten asumispalvelut Sahanniemi 
 4. Villa Ilo 
 5. Aurikolinna 
 6. Jyränkölän Setlementti ry:n Jyränkölän palvelutalot: Konsulinna, 

Konsuli ja Siltakoti    
 7. Hoivakoti Paavali 
 8. Hoivakoti Tähtiniemi 
 9. Hoivakoti Lähteenpuisto 
 10. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Torikadun 

palvelukeskus 
 
 Lisäksi Niemelän palvelutalon asukkaiden mahdollisuus äänestää 

Jyränkölän palvelutalossa tarkentuu koronatilanteen ja ohjeistuksen 
mukaan. 

 
 Päätöksen johdosta on perusteltua, että vaalitoimikuntaan valitaan 

vähintään seitsemän varajäsentä äänestyksen laillisuuden ja yleisen 
järjestyksen sujuvuuden takia. 

 
 Valittaviksi ehdotetuilta henkilöiltä tulee kysyä suostumus valintaan. 

 
Suomen hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksen HE 33/2021 vp 
vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä Covid-19 -pandemian takia 
huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään 2021. 

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto sähköposti valitut 
  keskusvaalilautakunnan sihteeri 
  henkilöstöpalvelut 
  luottamushenkilörekisteri 
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Liitteet 
 Vaalitoimikunta kuntavaalit 2021 kh2903 
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§ 80 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 22.3.2021 tekemistä päätöksistä 
khall 29.03.2021 § 80    
5565/00.02.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Jätetyt valtuustoaloitteet pöytäkirjan 
liitteenä. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää  

 
1) todeta valtuuston kokouksessa 22.3.2021 tehdyt päätökset 
laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja valtuuston päätösvaltaan 
kuuluviksi ja 
 
2) panna ne täytäntöön. 

 
Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo 

puh. 050 595 1428, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu       Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata valtuuston 
       päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 

     laillisuudenvalvonnasta. 
 

Kokouksessa 22.3.2021 jätettiin kolme valtuustoaloitetta, jotka on 
annettu valmisteltavaksi seuraavasti: 
- valtuustoaloite Etsivän vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta, 
valmisteltavaksi sosiaali- ja terveystoimialalle 
- valtuustoaloite Valtuuston kokousten kirjoitus- ja viittomakielelle 
tulkkaamisesta, valmisteltavaksi Yhteiset palvelut -toimialalle 
- valtuustoaloite Hankintaosaamisen kehittämisestä kaupungin 
elinvoimaa tukevaksi, valmisteltavaksi Yhteiset palvelut -toimialalle. 

 
     Aloitteet esityslistan liitteenä.  

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto sähköposti ko. toimialat 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Valtuustoaloite Etsivä vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta 
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 Valtuustoaloite Valtuuston kokousten kirjoitus- ja viittomakielelle 
tulkkaamisesta 

 Valtuustoaloite Hankintaosaamisen kehittämisestä kaupungin elinvoimaa 
tukevaksi 



 

Heinolan kaupunki   Pöytäkirja     6/2021 20 

 
§ 81 Vuoden 2020 käyttösuunnitelman toteutuminen, Yhteiset palvelut -toimiala 
khall 29.03.2021 § 81    
270/02.06.01.03/2021    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.    
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää  

 
1. hyväksyä liitteenä olevan oman toimialansa vuoden 2020 
tilinpäätöksen ja  käyttösuunnitelman toteutumisen osaltaan ja 
 
2. esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi 
talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen. 

 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöstä 
kokouksessaan 29.3.2020.  
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteisten palveluiden 
käyttösuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 27.1.2020.  
Yhteiset palvelut/kaupunginhallituksen toimialan toteutuma vuodelta 
2020 oli tuottojen osalta 92,3 % ja kulujen osalta 96,9 %. 
Toimintakate oli 3,8 milj. eur, mikä on n. 0,2 milj. euroa edellistä 
vuotta suurempi.   
 
Toimialan kulut olivat yhteensä 5,4 milj. euroa eli n. 0,5 milj. euroa 
suuremmat kuin vuonna 2019. Kulujen kasvu johtuu sekä 
palveluiden ostojen että henkilöstömenojen kasvusta. Tuotot olivat 
yhteensä 1,6 milj. euroa eli kasvua oli n. 260 t euroa vuodesta 2019. 
Kehitykseen on vaikuttanut mm. Yhteisten palveluiden kehittäminen, 
jolloin henkilöstöä on siirretty muilta toimialoilta Yhteiset palvelut -
toimialalalle. Palveluiden oston kasvua selittävät mm. isot v. 2020 
toteutetut projektit.  
 
Investointimenot Yhteiset palvelut -toimialalla vuonna 2020 olivat n. 
0,5 milj. euroa, toteuma-asteen ollen n. 50 %. Koronatilanne sekä 
organisaation henkilöstömuutokset ovat hidastaneet mm. 
asianhallintajärjestelmän sekä verkkosivu-uudistuksen 
käyttöönottoprojekteja. Taloushallinnon järjestelmäprojekti siirtyy 
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vuosien 2021-2022 toteutukseen. HR-järjestelmän osalta 
kustannuksia siirtyy myös vuoden 2021 puolelle. 
 
Korona ei ole vaikuttanut kaupunginhallituksen toimialan tuottoihin 
tai kuluihin merkittävästi. Koronavaikutukset ovat heijastuneet 
erityisesti majoitus- ja ravitsemuspalveluihin laskevasti, muuten 
koronalla ei ollut suuria vaikutuksia lukuun ottamatta 
investointiprojektien viivästymistä. Toiminnan osalta koronaepidemia 
sen sijaan on vaikuttanut mm. tietohallinnossa etätyöjärjestelyjen 
toteuttamisen tuoman ylimääräisen työn toteutuksena ja 
asianhallinnan järjestelmäuudistuksen viivästymisenä. Covid 19 -
viruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut yhteisten 
palveluiden toimintaan kuormittavasti erityisesti myös viestinnässä 
sekä henkilöstöpalveluissa. 
 
Liitteenä Yhteiset palvelut -toimialan toimintakertomus, joka sisältää 
katsauksen toimialan toimintaan toiminnallisten tavoitteiden ja 
talousarvion toteutumisen sekä riskienhallinnan selonteon. 

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Yhteiset palvelut tp2020 
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§ 82 Henkilöstökertomus 2020 
khall 29.03.2021 § 82    
338/01.00.02/2021    
 
 

 
 

Päätös Merkittiin henkilöstökertomus tiedoksi ja päätettiin toimittaa se 
edelleen valtuustolle tiedoksi. Henkilöstökertomus pöytäkirjan 
liitteenä. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedokseen ja 

toimittaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
Valmistelija henkilöstöjohtaja Sinikka Malin 

puh. 044 769 3022, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Henkilöstökertomus sisältää yhteenvedon Heinolan kaupungin 

henkilöstötavoitteiden, henkilöstöresurssien, työhyvinvoinnin ja 
henkilöstöhallinnon keskeisestä toimenpiteistä v. 2020.   

 
Yhteistyöneuvottelukunta on käsitellyt henkilöstökertomuksen 
luonnoksen kokouksessaan 19.3.2021. 
 
Henkilöstökertomus esityslistan liitteenä. 
 

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
 
   
ytneuvo 19.03.2021 § 8  
  
 
 

 
 

Päätös Merkittiin tiedoksi henkilöstökertomus vuodelta 2020. 
 
Pöytäkirjan liitteenä henkilöstökertomus. 

 
Esittelijä henkilöstöjohtaja Malin, Sinikka 
 
Päätösehdotus Yt-neuvottelukunta merkitsee tiedoksi valmistuneen 

henkilöstökertomuksen vuodelta 2020. 
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Valmistelija henkilöstöjohtaja Sinikka Malin, etunimi.sukunimi@heinola.fi, p. 
044 769 3022 

 
Valmistelu Henkilöstökertomus vuodelta 2020 on valmistunut tilinpäätöksen 

yhteydessä käsiteltäväksi. Luonnos Henkilöstökertomuksesta 2020 
on esityslistan liitteenä. 

 
Muutoksenhaku  
 
Tiedoksianto kaupunginhallitus 
 
   
 
  
  
 
 
  
  
Liitteet 
 Heinolan kaupunki-henkilöstökertomus-2020 uusi 

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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§ 83 Tilinpäätös 2020 
khall 29.03.2021 § 83    
270/02.06.01.03/2021    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Tilinpäätös pöytäkirjan liitteenä.  
 

Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää tilikauden tuloksen käsittelyksi 

seuraavaa:   
 
1. aiemmin kirjattuja poistoeroja tuloutetaan poistosuunnitelman 
mukaan 14 068,68 euroa 
 
2. muodostetaan tuloksesta 18 690 000,00 euron suuruinen Kailas-
taloon kohdennettu investointivaraus 
 
3. rahaston lisäystä kirjataan 1 427,71 euroa 
 
4. poistoeron tuloutuksen, investointivarauksen ja rahastokirjauksen 
jälkeen muodostuva ylijäämä 1 964 749,62 euroa siirretään 
taseeseen tilikauden ylijäämä -tilille.  
 
Lisäksi kaupunginhallitus 
 
1. päättää hyväksyä vuodelta 2020 laaditun tilinpäätöksen liitteiden 
mukaisesti sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 
vahvistusilmoituskirjeen (kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja 
kaupunginjohtaja) tilintarkastajalle,  
 
2. hyväksyy sitovien määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset, 
 
3. jättää tilinpäätösaineiston tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 
tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, 
 
4. oikeuttaa Yhteiset palvelut -toimialan tekemään mahdollisesti 
tarvittavia teknisluonteisia korjauksia valtuustolle menevään 
tilinpäätökseen ja 
 
5. päättää, että sähköisestä etäkokousmenettelystä johtuen 
kaupunginhallituksen jäsenten tulee käydä allekirjoittamassa 
tilinpäätös kaupungintalolla viimeistään 1.4.2021. 
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Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420 
ja talousjohtaja Sanna Kekkonen, puh. 050 306 1961, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

 
Valmistelu Kuntalain 113 §:n mukaan ”kunnan tilikausi on kalenterivuosi. 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta 
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 
mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös 
tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on 
käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. 
 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä 
varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä 
kunnanjohtaja. 
 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen 
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää 
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia 
samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 
 
Kuntalain 115 §:ssä on säädetty toimintakertomuksesta. 
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien 
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava 
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä 
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin 
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita 
ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä 
tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, 
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden 
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys 
tilikauden tuloksen käsittelystä.” 
 

Tilinpäätös vuodelta 2020 ylijäämäinen 
 



 

Heinolan kaupunki   Pöytäkirja     6/2021 26 

Liitteenä Heinolan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020, joka sisältää 
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, 
konsernitilinpäätöksen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailut. Tilinpäätökseen sisältyy myös vesilaitos -
taseyksikön erillislaskelmat sekä laskennallisesti eriytetyn 
tilakeskuksen laskelmat.  
 
Vuoden 2020 tilikauden tulos on 20 642 108,65 euroa, mikä on 
muutettua talousarviota n. 17,8 milj. euroa parempi. Tilikauden 
ylijäämä on 1 964 749,62 euroa.  
 
Toimintakate (nettomenot) oli n. 105 milj. euroa. Toimintakatteen 
osoittama alijäämä pieneni vuoden 2020 aikana n. 150 t euroa eli 
nettomenojen kasvu taittui. Tuloslaskelman osoittama vuosikate 
vuodelta 2020 on 20,5 milj. euroa. Vuosikate riitti reilusti vuonna 
2020 suunnitelman mukaisiin poistoihin, joita kirjattiin n. 9 milj. 
euroa. Vuosikate/poistot -tunnusluvun arvo on 228,3 %.  
 
Lainakanta oli vuoden lopussa yhteensä 99,4 milj. euroa ja se kasvoi 
n. 19 milj. euroa. Lainanhoitokykyä kuvaavan tunnusluvun arvo oli 
2,09. Lainanhoitokate parani edelliseen vuoteen nähden 
vuosikatteen parantumisen myötä. Asukaskohtainen lainamäärä 
kasvoi kuitenkin 5 358 euroon. Investointien tulorahoitusprosentti -
tunnusluvun arvo parani edellisestä vuodesta ollen 66,5 %.  

 
Kaupunginhallituksen on kuntalain 115 §:n mukaan 
toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kaupungin 
tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.  

 
Tilikauden tulos vuonna 2020 jakautuu seuraavasti:  
 
• Kaupunki, tilikauden tulos 20 993 319,15 eur 
• Vesilaitos, taseyksikkö tulos -351 210,50 eur 
 
Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikauden tulos on 20 
642 108,65 euroa ylijäämäinen. 
 
Tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle esittelevät kaupunginjohtaja ja 
hallinto- ja kehitysjohtaja. Talousjohtaja osallistuu asiantuntijana 
tämän asian käsittelyyn. 

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
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Liitteet 
 0111 Vahvistusilmoituskirje_Heinola 2020 
 Tilinpäätös2020_kh29032021 
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§ 84 Valtuustoaloite talonmiestoiminnan käynnistämiseksi kouluissa ja muissa 
tärkeissä kiinteistöissä 
khall 29.03.2021 § 84    
6043/00.02.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Valtuustoaloite pöytäkirjan liitteenä. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 

 
1. hyväksyy Tekniikkatoimialan antaman vastauksen 
valtuustoaloitteeseen ja  
 
2. toteaa valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi. 

 
Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo, 

puh. 050 595 1428, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  Esityslistan liitteenä valtuustoaloite talonmiestoiminnan 

käynnistämiseksi kouluissa ja muissa tärkeissä kiinteistöissä. 
 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
 
 
   
tekltk 18.03.2021 § 31  

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Pöytäkirjan liitteenä on Valtuustoaloite talonmiestoiminnan 
käynnistämiseksi kouluilla ja muissa tärkeissä kiinteistöissä. 
 
Lautakunta piti tauon klo 19.32-19.40 asian käsittelyn päätteeksi. 

 
Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri 
 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää   

 
1. merkitä tiedoksi ja todeta valtuustoaloitteen käsittelynä riittäväksi 
valmistelutekstissä esitetyn selvityksen talonmiestoiminnan 
käynnistämiseksi kouluissa ja muissa tärkeissä kiinteistöissä ja  
 
2. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen kaupunginhallitukselle ja 
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edelleen valtuustolle vastauksena valtuutettu Tiina Braggen sekä usean 
muun valtuutetun allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen 14.12.2020 

 
Valmistelija kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 7976 859, 

etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Tiina Bragge ja kumppanit ovat tehneet valtuustoaloitteen 

talonmiestoiminnan käynnistämisestä kouluissa ja muissa tärkeissä 
kiinteistöissä (14.12.2020). Aloitettaan he perustelevat sillä, että 
kiinteistöhuollon laiminlyönneistä on koitunut mittavat vahingot kaupungin 
rakennuksille viime vuosina. Kiinteistökohtainen talonmies tuntee 
rakennuksen, jossa työskentelee, huolehtii pikkuvioista ja tarkkailee 
paikkojen kuntoa. 

 
Kaupungin tämän hetkinen huoltomiestoiminta on organisoitu siten, että 
jokaisella huoltomiehellä on huolehdittavana yksi tai kaksi ”pääkiinteistöä”, 
jonka huollosta hän ensisijaisesti vastaa. Näiden lisäksi hänellä voi 
tilanteen mukaan olla huolehdittavanaan muutama muu pienempi 
kiinteistö. Esimerkiksi Vierumäen alueen huoltomies on huolehtinut 
Vierumäen ja Myllyojan kouluista. Näiden lisäksi myös alueen pienistä 
kiinteistöistä: paloasema, Myllyojan ryhmis ja Kurpanharjun päiväkoti.  
Sinilähde-talon valmistuttua hänen vastuulllaan olevien kiinteistöjen määrä 
vähenee ja päähuoltokohteiksi tulevat Sinilähde-talo ja Vierumäen koulu. 
Kunkin huoltomiehen läsnäolo kiinteistöllä vaihtelee suunnilleen niin, että 
pääkohteessaan hän on 30 % - 75 % koko työajastaan riippuen kohteen 
koosta. 

 
Huollon toimivuuden parantamiseksi on samalla menossa myös muita 
toimia. Näitä ovat uuden huoltokirjajärjestelmän (BEM) käyttöönotto 
1.11.2020. Samalla tehostetaan huolto- ja palvelupyyntöjen käsittelyä.  
Lisäksi tarkennetaan vastuunjakoa tilakeskuksen ja käyttäjien välillä. 
Tämän tavoitteena on parantaa huoltomiehen ajankäyttöä niin, että hän voi 
paremmin keskittyä kiinteistön huoltoon liittyviin tehtäviin. Lisäksi pyrimme 
parantamaan huollon osaamista koulutuksella. 
 
Esityslistan liitteenä on Keskeneräiset valtuustoaloitteet 2021 sekä 
Valtuustoaloite talonmiestoiminnan käynnistämiseksi kouluilla ja muissa 
tärkeissä kiinteistöissä. 

 
Tiedoksianto jatkokäsittely  kaupunginhallitus, valtuusto 
 
   
 
  
  
 
 
  
  
Liitteet 
 Valtuustoaloite talonmiestoiminnan käynnistämiseksi kouluilla ja muissa 

tärkeissä kiinteistöissä 
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§ 85 Valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden perustamiseksi Heinolaan 
khall 29.03.2021 § 85    
6054/00.02.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Valtuustoaloite pöytäkirjan liitteenä. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 

 
1. hyväksyy Tekniikkatoimialan antaman vastauksen 
valtuustoaloitteeseen ja  
 
2. toteaa valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi. 

 
Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo, 

puh. 050 595 1428, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  Esityslistan liitteenä valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden 

perustamiseksi Heinolaan. 
 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
 
 
   
tekltk 18.03.2021 § 32  
  

 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Pöytäkirjan liitteenä on Valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden 
perustamiseksi Heinolaan 1.6.2020. 
 
Tauon aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki oli 
hetkeksi poistunut kokouksesta klo 19.33. 

 
Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri 
 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää  

 
1. merkitä tiedoksi ja todeta valtuustoaloitteen käsittelynä riittäväksi 
valmistelutekstissä esitetyn selvityksen kaupungin osallistumisesta 
latauspisteiden saamiseksi keskustaan. 
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2. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen 
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena 
valtuutettu Wafinin aloitteeseen 1.6.2020. 

 
Valmistelija suunnittelija Jari Rautiainen, puh. 050 330 5488,  
 etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu 1. kesäkuuta 2020 on päivätty valtuustoaloite uusista sähköautojen 

latauspisteistä Heinolan keskustaan. 
   
 Keskustassa on S-Marketin pysäköintihallissa neljä 22 kW lataus-

pistettä. Seuraavaksi lähin sijaitsee Lidl:n pihalla Siltakatu 21-23. 
 
 Toivottavaa olisi, että jokin yksityinen toimija ottaisi mahdollisen 

latauspisteen hoitaakseen, sillä kaupungilla ei ole tällä hetkellä 
mahdollisuuksia sellaiseen. Latauspiste vaatii mm. suuremmat 
sulakkeet, joten sähkön perusmaksut ovat korkeammat. Laitteiden 
hoito- ja ylläpito vaativat päivystysjärjestelyjä ja ammattiosaamista. 

  
 Lähitulevaisuudessa tulevat erilaiset sähköautot (täyssähkö tai 

hybridi) yleistymään, joten oletettavasti huoltoasemien yhteyteen 
rakennetaan latausmahdollisuuksia. Heinolassa on mm. sekä 
eteläisessä että pohjoisessa liittymässä olemassa olevaa 
huoltoasematoimintaa.  

 
 Kaupungilla ei toistaiseksi ole tällaiseen käyttöön valmiina varattuja 

alueita. Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan latauspisteiden tulisi olla 
ulkotilassa ja niiden luokse tulisi päästä helposti pelastuskalustolla. 

 
 Tekniikalla ei ole vielä tällä hetkellä suunnitelmia latauspisteiden 

rakentamiseen. Keskustassa latauspiste voisi sijoittua ns. paikkarin 
p-alueen reunaan (pohjoispuolella sijaitsee muuntamo, jonka 
lähistölle voisi olla mahdollista ja järkevää toteuttaa latauspiste). 
Asian tutkimista pidetään esillä ydinkeskustan kehitystyössä. 

 
 Toinen mahdollinen sijoituspaikka voisi olla satamassa. 

Mahdollisuutta latauspisteen toteutukseen tutkitaan lähiaikoina 
samassa yhteydessä, kun alueelle toteutetaan uusi huoltorakennus 
ja alueen sähköinfraa suunnitellaan kokonaisuutena. 

 Kaupunki tulee myös ottamaan lähiaikoina yhteyttä latauspisteiden 
yritystoimijoihin, kartoittaen heidän näkemyksiään ja 
yhteistyömahdollisuuksia latauspisteiden toteuttamiseksi Heinolaan.  

 
 Esityslistan liitteenä on Keskeneräiset valtuustoaloitteet 2021 sekä 

Valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden perustamiseksi 
Heinolaan 2020 

 
Tiedoksianto jatkokäsittely kaupunginhallitus, valtuusto 
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Liitteet 
 Valtuustoaloite sähköautojen latauspisteiden perustamiseksi Heinolaan 

1.6.2020 
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§ 86 Kokouskutsuja 
 
Khall  
   
 
Päätös  Päätettiin valita seuraavat edustajat Koulutuskeskus Salpaus -

kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.5.2021: Tiina Bragge (vara 
Heli Seppälä), Pertti Pohjola (vara Ville Knuuttila) ja Arto Krupula 
(vara Niko Turpeinen). Edustajille ei annettu erityisiä evästyksiä.  
 
Merkittiin tiedoksi Päijät-Hämeen virkistysalueyhdistys ry:n 
vuosikokous 22.4.2021. Edustajana toimii Heimo Riutta.  
 
Merkittiin tiedoksi myös Päijät-Hämeen Kesäyliopistoyhdistyksen 
kevätkokous 21.4.2021. Edustajana toimii Kaija Järvinen. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää  

 
1. valita kolme edustajaa ja heille varaedustajat Koulutuskeskus 
Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 17.5.2021 
 
2. mahdollisten evästysten antamisesta. 

  
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi,  
 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Saapuneita kokouskutsuja: 

 
- Päijänteen virkistysalueyhdistys ry:n vuosikokous 22.4.2021, 
edustaja Heimo Riutta 
- Ennakkotieto: Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän 
yhtymäkokous 17.5.2021, edustajat Tiina Bragge (vara Heli 
Seppälä), Pertti Pohjola (vara Ville Knuuttila) ja Arto Krupula (vara 
Niko Turpeinen) 

 
 Kokouskutsut nähtävänä kaupunginhallituksen Teams-työtilassa. 
 
Tiedoksianto  
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§ 87 Saapuneet asiakirjat 
 
Khall  
  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. 
 
Valmistelu 19.-29.3.2021 välillä tiedoksi tulleet asiakirjat ovat 

kaupunginhallituksen jäsenten tutustuttavissa Teams-työtilassa. 
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§ 88 Päätöksiä ja tiedoksiantoja 
 
Khall  
  
Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja  
 
 1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja viran-

haltijoiden päätöksiin sekä 
 
 2) tyytyä tehtyihin päätöksiin. 
 
Valmistelu Kooste kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä 

ajalta 15.-24.3.2021 on listan liitteenä.  
 
 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). 
 
 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm 
  

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.3.2021 18.3.2021 
Lupa- ja valvontalautakunta 17.3.2021 23.3.2021 
Elinvoimalautakunta 17.3.2021 22.3.2021 
Tekninen lautakunta 18.3.2021 24.3.2021 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.3.2021 25.3.2021 

 
 Lautakuntien pöytäkirjat ovat kaupungin verkkosivuilla. 
 
 Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien pöytä-

kirjat: 
 
 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm 
   

Päijät-Hämeen maakuntahallitus 15.3.2021 16.3.2021 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän 
hallitus 

15.3.2021 16.3.2021 

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän 
yhtymähallitus ja -valtuusto 

22.3.2021 23.3.2021 

 
 Kuntayhtymien pöytäkirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen 

Teams-työtilassa. 
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 Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja 

tiedoksiantoja: 
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.3.2021 3927/2021 
koskien Biopolttoaineen valmistusta koskevaa koetoimintaa, Stora 
Enso Oyj 
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.3.2021 9268/2021 
Tartuntatautilain 58 G § pykälän mukainen päätös Kanta-Hämeen ja 
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille koskien asiakas-, 
osallistuja- ja odotustiloja 
- Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 17.3.2021 9535 
Tartuntatautilain 16 § pykälän mukainen päätös pakollisesta 
terveystarkastuksesta 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan 
viranhaltijapäätös 17.3.2021 17 § Koronavirus COVID-19 – 
Ylimääräisen työvuorolisän maksaminen 
- Etelä-Suomen aluehallintovirasto 25.3.2021 10535/2021 
Tartuntatautilain 58 § pykälän mukainen päätös Etelä-Karjalan, 
Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen 
sairaanhoitopiirien alueille koskien 7.-9. luokkien opetusta. 

 
 Asiakirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen Teams-

työtilassa. 
  
 
 
Liitteet 
 Yhteiset palvelut -toimialan viranhaltijapäätösraportti 15.-24.3.2021 
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§ 89 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 
 
Khall  
  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi infot mm. luottamushenkilöiden perehdytys- ja 

koulutustilaisuuksia, kokousaikataulumuutoksia, sataman 
kehittämistä ja Heinäsaaren leirintäaluetta koskien. Asiantuntijana 
toimi myös teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen. 

 
Esittelijä         kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi. 
  
Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh. 040 086 2977 ja hallinto- ja 

kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi    

       

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 74, § 75 
 
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 
kaupunginhallitus 
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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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 
85, § 86, § 88, § 89 
 
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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