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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

hyvinvointilautakunta    
 
Aika  07.10.2021 klo 18:00 - 19:38 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

Sisällysluettelo   

§ 84 Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman 
hyväksyminen, hyvinvointilautakunta 
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§ 86 Talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitteluvuosille 2022-2025, 

hyvinvointi 
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§ 89 Päätöksiä ja tiedoksiantoja 11 
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

hyvinvointilautakunta 
 
Aika  07.10.2021 klo 18:00 - 19:38 
 
Paikka  Teams-kokous tai valtuuston istuntosali 
 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Klo 
Läsnä Kasurinen Seija puheenjohtaja  
 Salonen Harri varapuheenjohtaja  
 Arifullen Teppo jäsen  
 Järvinen Kaija jäsen  
 Knuuttila Ville jäsen  
 Qvintus Esa jäsen  
 Riikonen Pirjo jäsen  
 Salminen Sami jäsen  
 Suutari Riikka jäsen  
 Hepo-oja Pirjo esittelijä  
 Launia Eija pöytäkirjanpitäjä  
 Lehtimäki Kirsi kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja 
 

 Parkkonen Jari kaupunginjohtaja poistui 18.56 
 Helander, Pia  koulutusjohtaja poistui 19.36 
 Hottola, Anne  palvelualuejohtaja 

virikkeellinen elämä 
poistui 19.36 

 Mäkilä, Kirsi  hyvinvointipäällikkö poistui 19.36 
 Salminen, Päivi  varhaiskasvatusjohtaja poistui 19.36 
 
Poissa Karppinen Sanna 
 
 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 84 - 89 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Knuuttila ja Esa 

Qvintus. 
__________________________________________________________________________ 
 
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-

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

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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§ 84 Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen, 
hyvinvointilautakunta 
hyvoltk 07.10.2021 § 84    
5662/02.08.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Hyvinvointilautakunta palauttaa asian uudelleen valmisteluun siten, 
että hankesuunnitelman osaksi lisätään lapsivaikutusten arviointi 
sekä aikaisemman 3. vaihtoehdon tarkastelu. Mahdollisten 
rakennusmoduulien hankkimisesta (vuokraaminen tai ostaminen) 
täytyy tehdä vertailu. 
 
Kokous keskeytettiin infon ajaksi 18.03 - 18.56.  
 
Kaupunginjohtaja Parkkonen poistui infon jälkeen. 

 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja 

edelleen valtuustolle Kirkonkylän koulun ja päiväkodin 
hankesuunnitelman hyväksymistä esitetyn mukaisesti. 

 
Valmistelija koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, kiinteistöpäällikkö 

Jari Kuosa, puh. 044 797 6859 etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Kirkonkylän koulu- ja päiväkotihankkeesta on laadittu 

hankesuunnitelma. Kirkonkylän kouluun ja päiväkotiin sijoittuvat 
nykyinen Kirkonkylän koulu, Kettukallion päiväkoti ja lämmityskeittiö. 
Hankesuunnitelmassa tuodaan esille hankkeen tarkoitus, laajuus, 
pääpiirteiset laatutaso- ja tekniset vaatimukset, vaihtoehtoiset 
toteutustavat, alustava aikataulu ja alustava kustannusarvio. 

 
Valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman rakennushankkeelle, jonka 
kustannusarvio on yli kolme miljoonaa. 

 
Tekninen lautakunta, teknisen lautakunnan asiantuntijat ja arkkitehti 
ovat paikalla tähän pykälään liittyvässä, hyvinvointilautakunnan 
kanssa yhteisessä, infossa. 

  
Esityslistan liitteenä on laadittu hankesuunnitelma 27.9.2021. 
Lautakunnann Teams-työtilassa on lisäksi muuta 
hankesuunnitelmaan liittyvää materiaalia tutustumista varten. 

 
 Palvelualuejohtajat ovat kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana. 
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§ 85 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus 
 
Hyvoltk  
  
 
Päätös  Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisäksi koulutusjohtaja antoi selvityksen lukion tilojen mahdollisesta 
vuokraamisesta 3.-5.1.2022 tapahtuvaa koripalloturnausta varten. 
Anomus ei ehdi aikataulullisesti lautakunnan päätettäväksi, koska 
turnauksen valmistelut täytyy aloittaa ajoissa. 
Lautakunta ohjeisti koulutusjohtajaa valmistelemaan vuokrauksen ja 
tuomaan asia takautuvasti tiedoksi seuraavaan lautakuntaan. 

   
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: 
 
 Kailas-talon rakentuminen / Päivi Salminen ja Pia Helander 
 Kirkonkylän päiväkoti - koulu -kiinteistön suunnittelun eteneminen / 

Päivi Salminen ja Pia Helander 
 Koulujen koronatilanne / Pia Helander 
 
 Hyvinvointijohtaja vastaa hyvinvointilautakunnan ryhmätyötilassa 

(Teams) maanantaina 4.9.2021 klo 9 mennessä mahdollisesti 
esitettyihin kysymyksiin. 

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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§ 86 Talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitteluvuosille 2022-2025, hyvinvointi 
hyvoltk 07.10.2021 § 86    
863/02.02.00/2021    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Koulutusjohtaja Helander, virikkeellisen elämän palvelualuejohtaja 
Hottola, hyvinvointipäällikkö Mäkilä ja varhaiskasvatusjohtaja 
Salminen poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen. 

 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta 

  
1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien 
talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja 
riskiarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-
2025 ja  
 
2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi 
toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 
2022 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2022-2025. 

 
Valmistelija hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, 

etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2022 

talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman laadintaan.  
 
Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää 
tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet 
perustuvat hyväksyttyyn strategiaan. Laadintaohjeen mukaan 
menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.    

  
Taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2022-2025 
hyvinvointitoimialalla: 
- kaupunginjohtajan, taloushallinnon ja hyvinvointitoimialan 

johtoryhmän talousarviopalaveri / raamiennakointi 19.5.2021 
- kaupunginhallituksen ta-laadintaohjeet 21.6.2021 
- toimialan palvelualueiden taloussuunnittelun yhteenveto 

27.8.2021, mukana myös lautakunnan puheenjohtaja 
- hyvinvointilautakunnan perehtymis- ja talousiltapäivä 13.9.2021 
- valtuuston talousarvioseminaari 15 -17.9.2021 
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Merkittävimmät muutokset hyvinvointitoimialan vuosien 2022-
2025 talousarviosuunnittelussa  edelliseen vuoteen nähden 
ovat seuraavat: 
 
- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut vähenevät n. 150 000 €/ v 

1.8.2021 voimaan tulleen lakimuutoksen sekä kaksivuotisen, 
maksuttoman 5-vuotiaiden esiopetuskokeilun perusteella. 

- Opetus- ja koulutuspalveluiden menot lisääntyvät, koska 
1.8.2021 tuli voimaan Laki oppivelvollisuuden laajenemisesta. 
Laki sisältää mm velvoitteen järjestää 2. asteen koulutus 
(Heinolassa lukiokoulutus) opiskelijalle maksuttomasti. 
 

- Opiskeluhuollon henkilöstöön tulee varata lisää resurssia yhtä 
koulukuraattoria ja koulupsykologia varten. Syynä tähän ovat 
voimaanastuva laki oppilashuollon henkilöstömitoituksesta 2. 
asteella sekä 1.8.2022 tuleva varhaiskasvatuslakiin kirjattu 
velvoite järjestää lapsille kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin 
tuki ( 3-portainen tuki) lähipalveluna.  

 
- Koululaisten harrastustoiminta heti koulupäivän jälkeen vahvistuu 

valtakunnallisena toimintamallina. Heinolan harrastemalli 
rakentuu vahvalle yhteistyölle seurojen kanssa. Mallia halutaan 
edelleen kehittää, ja siksi talousarvioon on varattu n. 30 000 € 
mm. palvelujen ostoa varten. 

 
 
Toimialan toimintaan esitettävät muutokset vuosina 2022 -
2025:  

Kailaan päiväkodin esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään 
väistössä 1.8.2022 - 31.7.2023 siten, että esiopetus järjestetään 
Kailaan koulun pihalla olevassa parakissa ja Tommola -talossa. 
Varhaiskasvatus järjestetään hajautetusti Elämänkaaritalossa 
sekä Rainion ja Jyrängön päiväkodeissa. 

Satulinnan päiväkotiryhmä yhdistyy Kettukallion päiväkotiin 
1.6.2022. Lusin alueen varhaiskasvatuspalvelut järjestetään 
Kettukallion päiväkodissa, jolloin henkilöstöresurssit ja tilat 
voidaan käyttää tehokkaammin.  

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalvelut järjestetään 1.8.2023 
lukien ensisijaisesti Elämänkaaritalossa, jolloin Jyrängön 
päiväkotikiinteistöstä luovutaan. (Kiinteistö on rakennettu 1970 -
luvulla). 

Kailaan koulun ja esiopetuksen toiminta käynnistyy uudessa 
kiinteistössä 1.3.2023 ja opetuksen järjestäminen kolmessa eri 
väistötoimipisteessä (Tommola -talon yläkerta, Salpauksen 
vuokratilat ja koulun pihalla olevat parakit) loppuu. 
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Kailaan päiväkodin toiminta siirtyy Kailas -taloon 1.8.2023. 
Keskustan ja Mustikkahaan alueen varhaiskasvatuspalvelut 
pystytään järjestämään lähialueella. 

Kirkonkylän koulun ja esiopetuksen toiminta siirtyvät väistötiloihin 
v 2023. Aikataulu, kustannukset ja toteuttamistapa täsmentyvät 
myöhemmin. 

Kettukallion päiväkoti siirtyy samoihin tiloihin Kirkonkylän 
esiopetusryhmän kanssa vuonna 2024. Esiopetusta 
täydentävässä varhaiskasvatuksessa pystytään tarjoamaan 
palvelu 6.00 -17.30 välisenä aikana ja henkilöstöresurssit sekä 
tilat ovat tehokkaassa käytössä. 

Rainion päiväkodista luovutaan 1.8.2024 ja Rainion 
varhaiskasvatuspalvelut järjestetään ensisijaisesti Kailaan 
päiväkodissa. 

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova 
hyvinvointitoimialan toimintakatevuonna 2022 on – 28 492 200 
euroa. Vuoden 2021 tilinpäätösennusteeseen verrattuna vaikutus 
toimintakatteeseen on parantunut 184 900 euroa.  
 
Hyvinvointitoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), 
valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä. 
 
Hyvinvointilautakunnan Teams -kansiossa on lautakunnan 
perehtymis- ja talousiltapäivän materiaali edelleen tutustuttavana. 
 
Palvelualuejohtajat ovat kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana. 

 
Jatkokäsittely kaupunginhallitus 
 
Tiedoksianto sähköposti talousjohtaja  
 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Taloussuunnitelma 2022-2025, Hyvinvointi 
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§ 87 Arviointikertomuksen vastineet 2020 
hyvoltk 07.10.2021 § 87    
5414/00.03.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
 
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen. 
 
Valmistelija hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, 

etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Esityslistan liitteenä vastineet vuoden 2020 arviointikertomuksessa 

esitettyihin havaintoihin. Kooste on käsitelty kaupunginhallituksessa 
30.8.2021 § 213 ja valtuustossa 06.09.2021 § 61. 

 
Tiedoksianto sähköposti   tarkastuslautakunta 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Arviointikertomuksen vastineet 2020 kh hyvinvointi 
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§ 88 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 Liitteenä kooste Hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätöksistä 

ajalta 19.8.-18.9.2021.  
 
 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 viranhaltijapäätösraportti ajalta 19.8.-28.9.2021 
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§ 89 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: 
 

- Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.9.2021 myöntänyt 126.00 
euroa valtion erityisavustusta koronaepidemian aiheuttamien 
vaikutusten tasoittamiseen Heinolan varhaiskasvatuksessa sekä 
esi- ja perusopetuksessa vuosille 2021-2022.  

 
 Asiakirjat ovat nähtävänä Teams-työtilassa. 
 



 

Heinolan kaupunki   Pöytäkirja     10/2021 12 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 84, § 85, § 86, § 87, § 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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