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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

valtuusto 
 
Aika  04.10.2021 klo 17:00 - 17:26 
 
Paikka  Valtuuston istuntosali 
 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Klo 
Läsnä Varjo Niina puheenjohtaja  
 Riutta Heimo 1. varapuheenjohtaja  
 Rautkoski Mikko 2. varapuheenjohtaja  
 Aalto Liisa jäsen  
 Arifullen Teppo jäsen  
 Bonden Aimo jäsen  
 Endén Hanna-Liisa jäsen  
 Erkkilä Timo jäsen  
 Gustafsson Jade jäsen  
 Hallikas Mikko jäsen  
 Heino Marko jäsen  
 Heinonen Minna jäsen  
 Huvinen Kimmo jäsen  
 Järvinen Kaija jäsen  
 Kantanen Pekka jäsen  
 Karppinen Sanna jäsen  
 Kasurinen Seija jäsen  
 Kekkonen Kauko jäsen  
 Koponen Sanna jäsen  
 Kosonen Esa KOK 1. varavaltuutettu  
 Kuusela Ville-Matti jäsen  
 Lehmusvuori Taisto jäsen  
 Lehtimäki Kirsi jäsen  
 Malin Netta jäsen  
 Niemi Petteri PAHE 3. varavaltuutettu  
 Mäentalo Mika jäsen  
 Pitkä Tero jäsen  
 Pynnönen Kai jäsen  
 Qvintus Esa jäsen  
 Rajajärvi Jouko jäsen  
 Riikonen Pirjo jäsen  
 Ruuth Jarmo jäsen  
 Saari Henri jäsen  
 Saittakari Seija jäsen  
 Salminen Sami jäsen  
 Salonen Harri jäsen  
 Tiainen Erika jäsen  
 Tähkänen Juha jäsen  
 Vastamäki Jari jäsen  
 Vesikko Tuomo jäsen  
 Vuorenniemi Jouko jäsen  
 Väli-Torala  Venla jäsen  
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

 Wafin Fuat jäsen  
 Parkkonen Jari kaupunginjohtaja  
 Hurmola-Remmi Hanna pöytäkirjanpitäjä  
 Kujala, Timo Timo IT-suunnittelija  
 Savela Riikka viestinnän asiantuntija  
 
Poissa Jaakkola Ilkka 
 Leppälä Mika 
 
 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 63 - 66 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Erkkilä ja Jade 

Gustafsson.  
__________________________________________________________________________ 
 
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-
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/
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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§ 63 Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2022 
valt 04.10.2021 § 63    
911/00.00.01.01/2021    
 
 

 
 

Päätös Valtuusto päätti myöntää eron Tero Pitkälle sekä valita Kalle 
Schnitzerille varajäseneksi Olavi Martikaisen.    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 

 
1. myöntää eron Tero Pitkälle sosiaali- ja terveyslautakunnan 
varajäsenyydestä ja  
 
2. valitsee Kalle Schnitzerille varajäsenen. 

 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvalitus 
 
Tiedoksianto virallinen ote Tero Pitkä 
   valittu 
 sähköposti  palkanlaskenta 
   sosiaali- ja terveysjohtaja 
   hallinnon tukipalvelut -tiimi 
   toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut 
   kirjaamo 
   viestintä 
 
 
   
khall 27.09.2021 § 243  
  
 
 

 
 

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

 
1. myöntää eron Tero Pitkälle sosiaali- ja terveyslautakunnan 
varajäsenyydestä ja  
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2. valitsee Kalle Schnitzerille varajäsenen. 

 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

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

Valmistelu Valtuusto valitsi kokouksessaan 16.8.2021 sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan Kalle Schnitzerin varajäseneksi Tero Pitkän. 
Tero Pitkä ei kuitenkaan ole vaalikelpoinen lautakuntaan, koska hän 
on asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö. Näin ollen on tarpeen valita uusi varajäsen sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan.  

 Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja 
valiokuntaan seuraavasti: 

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on 
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen lautakunnan 
tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö. 

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
 
   
valt 16.08.2021 § 48  
  
 
 

 
 

Päätös Valtuusto valitsi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 9 jäsentä sekä 
jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2021-2022 
seuraavasti: 

 
 Heimo Riutta, varalle Jouko Rajajärvi 
 Jouko Vuorenniemi, varalle Sari Juutilainen 
 Helga Nurminen-Ekholm, varalle Anitta Hokkanen 
 Mia-Mari Lahti, varalle Tuula Korhonen 
 Ari Yli-Teevahainen, varalle Timo Naukkarinen 
 Kristiina Mattila-Nousiainen, varalle Kaisa Pelkonen 
 Jade Gustafsson, varalle Matti Röytiö 
 Kalle Schnizer, varalle Tero Pitkä 
 Minna Heinonen, varalle Riikka Taavila 
 

Valtuusto päätti nimetä puheenjohtajat seuraavasti: 
  
Heimo Riutta, puheenjohtaja 
Jouko Vuorenniemi, varapuheenjohtaja 
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Valtuutettu Timo Erkkilä poistui kokouksesta klo 17.39.   
 
Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 17.43-17.53

    
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  

 
1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2022 
yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja 
 
2. nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden 
varapuheenjohtajaksi. 

 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvalitus 
 
Tiedoksianto virallinen ote valitut 
 sähköposti  palkanlaskenta 
   sosiaali- ja terveysjohtaja 
   hallinnon tukipalvelut -tiimi 
   toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut 
   kirjaamo 
   viestintä 
 
 
   
khall 02.08.2021 § 179  
 

 
 

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

 
1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2022 
9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja 
 
2. nimeää jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden 
varapuheenjohtajaksi. 

 
Valmistelija Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
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Valmistelu 1.6.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 10 §:n mukaan sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan kuuluu 9 jäsentä sekä yhtä monta henkilökoh-
taista varajäsentä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja 
toimiala on määritetty hallintosäännön §:ssä 23.4. 

 
 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä ja varajäseniä valittaessa on 

otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
 
 Toimielinten toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa 

olevat toimintaympäristön muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi 
koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on 
tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin 
eduskunnassa 23.6.2021 ja jonka tasavallan presidentti on 
hyväksynyt 29.6.2021.  

 
 Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta 

siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle 
hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä 
osa kuten myös nettomenoista yli 50%  siirtyy kaupungin 
kustannusrakenteen ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden  
järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle viimeistään 1.1.2023 ja 
tuleva hyvinvointialue käsittelee myös vuoden 2022 sosiaali- ja 
terveyspalveluita koskevat tilinpäätökset. Sosiaali -ja 
terveyslautakunnan toiminta päättyy uudistuksen toteutuessa. Sote-
lautakunnan toimiaika voi päättyä myös ennen 31.12.2022, mikäli 
valtuusto päättää siirtää palveluiden järjestämisvastuun 
hyvinvointikuntayhtymälle jo ennen 1.1.2023.  

 
 Tuleva muutos tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja 

johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista 
tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. 
hyvin tapahtuvaan muutokseen.  

 
 Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä 

johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman 
kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa 
mahdollisimman tehokkaalla tavalla.  

 
 Valtuuston 14.12.2020 (43§) hallintosääntöä koskevassa 

päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin 
uuden valtuustokauden aikana tehtävässä 

 hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan 
kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä 
tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi 
vuoden 2022 loppuun mennessä. 

 
Jatkokäsittely valtuusto 
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§ 64 Valtuustoaloite etsivä vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta 
valt 04.10.2021 § 64    
388/00.02.00/2021    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.  
 
Valtuustoaloite pöytäkirjan liitteenä.    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se 

 
1. hyväksyy hyvinvointi- sekä sosiaali- ja terveystoimialan antaman 
vastauksen valtuustoaloitteeseen ja  
 
2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi. 

 
Valmistelija sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino 

puh. 044 797 8543, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  Valtuustoaloite etsivä vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta 
  esityslistan liitteenä. 
 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto virallinen ote aloitteen tekijä 
 
 
   
khall 27.09.2021 § 244  
 

 
 

Päätös Ehdotukset valtuustoaloitetta koskevaa vastausta koskien  
hyväksyttiin.  
 
  Valtuustoaloite etsivä vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta 
  pöytäkirjan liitteenä. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se 

 
1. hyväksyy hyvinvointi- sekä sosiaali- ja terveystoimialan antaman 
vastauksen valtuustoaloitteeseen ja  
 
2. toteaa asian valtuustoaloitteena loppuun käsitellyksi. 
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Valmistelija sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino 

puh. 044 797 8543, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  Valtuustoaloite etsivä vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta 
  esityslistan liitteenä. 
 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
 
 
 
   
soteltk 07.09.2021 § 63  
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä sosiaali- ja terveysjohtaja Manninen, Pirjo 
 
Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 

 
1. merkitä tiedoksi ja todeta riittäväksi sosiaalipalvelujohtajan 
selvityksen valtuustoaloitteeseen etsivä vanhustyö - toiminnan 
vakinaistamisesta 
 
2. antaa selvityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
vastauksena Anne Ronkaisen, Parempi Heinolan valtuustoryhmän, 
Perussuomalaisten valtuustoryhmän, Tarja Anttosen ja Kauko 
Kekkosen allekirjoittamaan valtuustoaloitteeseen. 

 
Valmistelija sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino, p. 044 797 8543 
 
Valmistelu Anne Ronkainen, Parempi Heinolan valtuustoryhmä, 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä, Tarja Anttonen ja Kauko 
Kekkonen ovat allekirjoittaneet valtuustoaloitteen etsivä vanhustyö -
toiminnan vakinaistamiseksi Heinolassa. Etsivän vanhustyön 
tehtävänä on löytää haasteellisessa elämäntilanteessa olevia, 
syrjäytymisvaarassa ja palveluiden ulkopuolelle jääneitä ikäihmisiä. 
Heinolassa etsivää vanhustyötä on tehty vuosina 2018-2020 
Heinolan kaupungin saamien testamenttivarojen turvin. Toiminta 
Heinolassa on jatkunut Jyränkölän setlementti ry:n toimesta Minä 
elän! -hankkeessa, johon on saatu rahoitus STEA:lta. Heinolan 
kaupunki on mukana hankkeessa aiesopimuksella ja hankkeen 
kesto on vuodet 2020-2023. Valtuustoaloitteessa todetaan, että 
Heinolassa halutaan tukea ikäihmisten kotona asumista, joten 
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aloitteen allekirjoittajat esittävät, että etsivä vanhustyö muutetaan 
vakituiseksi osaksi Heinolan kaupungin tarjoamia palveluita.  

 
Heinola on väestöltään ikääntyvä kunta. Etsivä vanhustyö on 
tärkeää ja merkityksellistä ja sille on tarve tämän päivän 
yhteiskunnassa. Yleensä erityisesti 3. sektorilla, kuten järjestöillä ja 
erilaisilla hankkeilla sekä seurakunnilla, on aktiivinen rooli etsivässä 
vanhustyössä tehden tiivistä yhteistyötä kunnan, erityisesti 
ikääntyneiden sosiaalipalveluiden kanssa. Heinolan ikääntyneiden 
sosiaalipalveluiden henkilöstöresurssia on vuoden 2021 aikana 
lisätty kahden ohjaajan työpanoksella. Lisäksi Heinolassa on 
ikääntyneiden sosiaalipalveluissa työmuotoja, kuten omaishoidon 
tukihenkilö, veteraanien tukihenkilö, liikuntakoordinaattori ja 
lähihoitaja arjen tuessa, jotka tukevat ikääntyneiden koton asumista. 
Heinolan sosiaali- ja terveystoimiala on 1.1.2023 lukien osa Päijät-
Hämeen hyvinvointialuetta, joten sosiaali- ja terveystoimialan 
näkökulmasta ei etsivän vanhustyön toimintamallin vakinaistamiseen 
Heinolassa ole mahdollista ottaa kantaa.  
 
Selvitys on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointitoimialan kanssa. 

 
Jatkokäsittely kaupunginhallitus  
 
 
   
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
Liitteet 
 Valtuustoaloite etsivä vanhustyö -toiminnan vakinaistamisesta 
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§ 65 Heinolan kaupungin hallintosäännön päivittäminen 
valt 04.10.2021 § 65    
5882/00.01.01.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. 
 
Korjattu hallintosääntö pöytäkirjan liitteenä.    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy  

 
1. hallintosääntöön esitetyt korjaukset, täsmennykset ja muutokset ja 
 
2. tämän päätöksen mukaisilla muutoksilla korjatun liitteenä olevan 
hallintosäännön siten, että se tulee voimaan heti päätöksenteon 
jälkeen. 

 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Esityslistan liitteenä Heinolan kaupungin hallintosääntö. 
 
Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvalitus 
 
Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat 
  Hallinnon tuki -tiimi 
  kirjaamo 
  viestintä, verkkosivut 
 
 
   
khall 27.09.2021 § 245 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. Korjattu hallintosääntö pöytäkirjan liitteenä.  
 
Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 16.02-16.13. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy  

 
1. hallintosääntöön esitetyt korjaukset, täsmennykset ja muutokset ja 
2. tämän päätöksen mukaisilla muutoksilla korjatun liitteenä olevan 
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hallintosäännön siten, että se tulee voimaan heti päätöksenteon 
jälkeen. 

 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Hallintosäännön keväällä päätettyjen päivitysten jälkeen on tullut 

tarve tehdä sääntöön korjauksia mm. havaittujen epäselvyyksien ja 
numeroinnissa havaittujen virheiden johdosta.  Lisäksi 
hallintosääntöä tulee päivittää myös kuntalain muutosten sekä 
laajennetun oppivelvollisuuden perusteella.  

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
 
   
 
  
  
 
 
  
  
Liitteet 
 Hallintosääntö_syksy2021_valtuusto04102021 
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§ 66 Heinolan kaupungin valtuuston pelisäännöt 
valt 04.10.2021 § 66    
1015/00.01.01.02/2021    
 
 

 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Heinolan kaupungin 
valtuuston pelisäännöt.  
 
Pelisääntöihin hyväksyttiin teknisenä korjauksena korjaus sivulle 6 
kohtaan 2.6., josta korvattiin ensimmäisen lauseen sana sitä sanalla 
muuta.    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan Heinolan kaupungin valtuuston pelisäännöt. 
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Esityslistan liitteenä Heinolankaupungin valtuuston pelisäännöt. 
 
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto 
 
Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat 
  Hallinnon tukipalvelut -tiimi 
  kirjaamo 
  viestintä, verkkosivut 
 
 
   
khall 27.09.2021 § 246  
  

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Pelisäännöt -käsikirja pöytäkirjan liitteenä. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevan Heinolan kaupungin valtuuston pelisäännöt. 
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Valtuustokauden vaihtumisen yhteydessä on ryhmien 

puheenjohtajien kanssa käydyissä keskusteluissa noussut esiin 
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tarve yhteisille pelisäännöille. Edellisen valtuuston itsearvioinnin 
tulosten perusteella tarve on myös tunnistettu.  

 
Tarpeiden pohjalta on valmisteltu Heinolan kaupungin valtuuston 
pelisäännöt  -”käsikirja”, joka sisältää valtuustotyön periaatteita ja 
antaa ohjeita siitä, kuinka valtuustotyössä ja luottamushenkilönä on 
hyvä yhteisesti toimia.  
 
Yhdenmukaisten toimintaohjeiden ja kohteliaisuussääntöjen 
tarkoituksena on helpottaa arjen toimintaa luottamushenkilönä ja 
antaa eväitä uuden valtuuston toiminnalle.  
 
Käsikirjan sisältämät ohjeet ovat hyväksi koettuja toimintatapoja ja 
toimivat tukena esimerkiksi osana perehdytystä.  
 
Pelisäännöillä ei ole tarkoitus rajoittaa luottamushenkilön vapautta 
eivätkä ne ohita sitä, mitä lainsäädäntö tai kaupungin toimintaa 
koskevat säännöt luottamushenkilön toiminnasta määräävät. 
Pelisääntöjen sisältöä on laadittu yhteistyössä valtuustoryhmien 
puheenjohtajien kanssa. 
 
Esityslistan liitteenä Heinolan kaupungin valtuuston pelisäännöt. 

 
Muutoksenhaku muutoksenhakukielto 
 
Jatkokäsittely valtuusto 
 
   
 
  
  
 
 
  
  
Liitteet 
 Heinolan kaupunki-valtuuston pelisäännöt_valtuusto04102021 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 63, § 65 
 
Heinolan kaupunki 
 
Valitusosoitus, kunnallisvalitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuuun 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. 
 
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös 
on muuten lainvastainen. 

 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi  
fax: 029 564 2269 
Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa:  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen (3) päivän kuluttua 
sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen 
hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten 
tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 140 §:n mukaisesti julkaistu yleisessä 
tietoverkossa. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, 
kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. 

 
Valituskirjelmä 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
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Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä  
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 
Valitusasiakirjojen toimittaminen  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 
kuluessa. 

 
Lisätietoja 
 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin 
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. 
laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä 
julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion 
avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 64, § 66 
 
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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