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§ 16 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

Tekltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Lehtimäki saapui kokoukseen 
asian käsittelyn aikana klo 18.04.

Esittelijä vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen 
tiedoksi.

Valmistelija vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen
puh. 0500 497251, etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Vs. teknisen toimen johtaja ja palvelualuejohtajat selostavat 
lautakunnalle ajankohtaisia asioita:

- Siltakadun uudistushanke sekä muiden kuntatekniikan ja 
tilakeskuksen investointihankkeiden etenemistilanne

- Muut toimialan ja kaupungin toimintaympäristön ajankohtaiset 
asiat
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§ 17 Vastaus valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruoasta Heinolan 
kouluissa
tekltk 28.04.2022 § 17   
1493/00.02.00/2021   

Päätös Tekninen lautakunta päätti

1. merkitä tiedoksi ja osaltaan todeta valtuustoaloitteen 
valmistelutekstissä esitetyn selvityksen riittäväksi käsittelyksi ja

2. esittää lisäksi äänestyksen jälkeen koulujen kasvisruokapäivään 
kasvisruuan rinnalle myös jonkun muun ruokavaihtoehdon ja

3. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen ja lisäksi kohdassa 2 
äänestetyn lisäyksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 
vastauksena valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta 
kouluruuasta Heinolan kouluissa.

Kohdan 2 äänestyksen kulku:
Jäsen Ruuth esitti jäsen Jaakkolan ja Niemen kannattamana, että 
myös kasvisruokapäivänä olisi joku muu ruokavaihtoehto. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa, on 
tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten 
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava 
äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka 
kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät Jaa ja ne, jotka 
kannattavat jäsen Ruuthin tekemää esitystä äänestävät Ei. 
Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa 
äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Vainio, Salonen, 
Lehmusvuori, Saittakari) ja 5 EI ääntä (Jaakkola, Pynnönen, Niemi, 
Ruuth, Kallio).

Puheenjohtaja totesi äänin 4 vastaan 5 jäsen Ruuthin ehdotuksen 
voittaneen.

Pöytäkirjan liitteenä on 13.12.2021 jätetty valtuustoaloite Parempaa 
kouluruokaa Heinolan kouluissa.

Esittelijä vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää 

1. merkitä tiedoksi ja osaltaan todeta valtuustoaloitteen käsittelyn 
riittäväksi valmistelutekstissä esitetyllä selvityksellä

2. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen 
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kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena 
valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruoasta 
Heinolan kouluissa

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §

Valmistelija palvelupäällikkö Elsi Lääveri, puh. 044 797 6927, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 13.12.2021 
valtuustoaloitteen: Parempaa kouluruokaa Heinolassa.
Valtuustoaloitteessa esitetään Heinolan kouluruuan tason 
nostamista vähintään muiden maakunnan kuntien tasolle.

Itä-Häme -lehdessä julkaistujen kouluruokalistojen perusteella ei 
voida vertailla kouluruokien tasoja eri kuntien kesken. Ruokalistoja 
vertailtaessa voi lehden lukijalle tulla käsitys, että Heinolan tarjonta 
on heikkotasoisempaa kuin muissa kunnissa.

Heinolan ruokapalvelun Itä-Häme -lehdessä julkaistu ruokalista on 
ollut suppea, eikä siinä ole ilmoitettu kasvisruokavaihtoehtoa, 
salaatin eri raaka-aineita, eikä iltapäiväkerholaisten välipalaa. 

Heinolan kouluruoka noudattaa samaa linjaa kuin muissakin 
maakunnan kunnissa. Kaikissa kunnissa on tarjolla puurolounas ja 
tarjolla olevat ateriat ovat samankaltaisia. Heinolan kouluruoka on 
monipuolista ja ravitsevaa. 

Jatkossa Heinolan ruokapalvelu julkaisee kouluruokalistassa 
myös kasvisruokavaihtoehdon ja avaa muut tarjottavat siten, 
että lukija saa kokonaiskuvan Heinolassa tarjottavasta 
kouluruoasta.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 24.2.2022 ja 
päätti palauttaa sen valmisteluun. Käsitellessään valtuustoaloitetta 
lautakunta halusi lisää selvityksiä asioista, joita ei 
valtuustoaloitteeseen oltu kirjattu. Lisäselvitystä toivottiin mm. 
seuraavista asioista: 

1.  Kouluruokalistalta poistetaan kasvisruokapäivä, kasvisruoka tulee   
olla vapaavalintaisena.

2. Kasvisruokapäivän tilalle liharuoka. 

Lisäselvityksen aiheista käytiin sähköpostikeskustelu jäsen Ruuthin 
kanssa 1.3.2022.

Kouluruokailu on osa oppimista ja päivittäistä opetus-,ohjaus- ja 
kasvatustehtävää. Se linkittyy oppiaineissa käsiteltäviin 
terveysteemoihin, joissa yhtenä näkökulmana ovat kestävä kehitys ja 
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terveellisyys. Esillä olevat malliannokset ohjaavat ja kuvaavat mallia 
hyvästä ja tasapainoisesta ateriasta. 

Kouluruokailu on tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Koululounas 
ylläpitää työvireyttä ja tukee oppilaan hyvinvointi sekä tervettä 
kasvua ja kehitystä. Ruokailutilanteessa harjoitellaan  koostamaan 
ateria lautasmallin mukaisesti, hyviä ruokailutapoja ja sosiaalisia 
taitoja. 

Terveellinen ruokavalio sisältää myös kasvisruokaa ja kasvisten 
käyttöä monipuolisesti. Lisäksi ruokavalinnoissa tulee huomioida 
kestävän kehityksen näkökulma. 

Kasvisruokapäivä kerran viikossa

Kasvisruokien lisääminen kouluruokailuun perustuu valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) suosituksiin mm. 
kouluruokasuositukseen sekä lukuisiin ympäristö- ja 
kestävänkehityksen ohjelmiin, joita Suomen hallituksessa on kirjattu 
tavoitteeksi. 

Kasvisruokapäivä kerran viikossa on vakiintunut tapa 
kouluruokailussa Heinolassa sekä muissa kunnissa.
Kasvisruokaa on vapaavalintaisena päivittäin Lyseonmäellä sekä 
lukiolla. Kasvisruoan menekin lisäämiseksi tulee pohtia kasvisruoan 
tarjoilua ja vapaavalinnaisuuden ulottamista myös alakouluihin. Tällä 
tavoin kasvisruokaan voisi tutustua helpommin jo alakoulussa. 

Kasvisruokapäivä Heinolassa

Heinolassa kasvisruokapäivä on pääosin hyväksytty lasten ja nuorten 
keskuudessa. Positiivinen suhtautuminen kouluruokaan niin kotona 
kuin kaveripiirissä edesauttaa kouluaterian arvostusta ja sen 
syömistä ja kokeilua uusienkin ruokalajien kohdalla.

Ruokapalvelut seuraavat aterioiden menekkiä. Jos menkki on 
heikkoa, tarjotaan tilalle uutta ruokalajia. Heinolassa tarjottavat 
kasviruokapäivän ateriat ovat pääruoan osalta mm. härkislasagne, 
kasvissosekeitto, ohrasuurimopuuro, kasvispihvit, kasvispyörykät. 
Uutena ruokalajina kokeilussa on kasvistäytteiset tortillat. 

Kasvisruoan tilalle liharuoka

Kouluruokasuosituksessa kirjoitetaan “Punainen liha, makkara ja 
lihaleikkeleet eivät kuulu pävittäin tarjottaviin tuotteisiin 
Alakoululaisen viikkoannos on noin 350-400g viikossa, yläkoululaisen 
ja aikuistuneen nuoren on noin 400-500g viikossa. Nämä annokset 
koskevat myös kotona nautittuja aterioita”
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Kouluaterialla punaista lihaa on tarjolla 2-3 kertaa viikossa. Kun 
tähän lasketaan kotona tarjottavat ateriat, punaisen lihan 
kokonaismäärä viikossa kasvaa helposti yli suositusten. Jotta 
voisimme vähentää punaisen lihan osuutta, tulee kouluruokaan lisätä 
broileriin lihaa, kalaa tai kasvisruokaa.

Kustannustasoon kasvisruokapäivän poistaminen ei vaikuta. 
Kasvisruokaa ei ole valittu kustannusäästöjen vuoksi. 

Esityslistan liitteenä on 13.12.2021 jätetty valtuustoaloite Parempaa 
kouluruokaa Heinolan kouluissa. Lautakunnan Teams -työtilassa on 
- kouluruoan valmistus-, menekki – ja hävikkimäärät
- oppilaiden ottamia kouluruoka-annoskuvia
- viikon 11 kouluruoan malliannoskuvat.

Palvelupäällikkö Elsi Lääveri on kokouksessa läsnä asian käsittelyn 
aikana.

Jatkokäsittely     kaupunginhallitus
tiedoksi : hyvinvointilautakunta

tekltk 24.02.2022 § 9

Päätös Äänestyksen jälkeen tekninen lautakunta päättää, että kohta 
yhdeksän palautetaan valmisteluun.

Jäsen Ruuth esitti jäsen Niemen kannattamana, että kokousasia 
yhdeksän palautetaan valmisteluun. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa, on 
tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten 
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava 
äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka 
kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät Jaa ja ne jotka 
kannattavat jäsen Ruuthin tekemää esitystä äänestävät Ei. 
Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jäsen 
Jaakkola sekä varajäsen Lahtinen olivat poissa. Suoritetussa 
äänestyksessä annettiin 4 JAA ääntä (Lehmusvuori, Saittakari, 
Salonen ja Vainio) ja 4 EI ääntä (Kallio, Niemi, Ruuth ja Pynnönen). 
Puheenjohtaja totesi äänin 4 vastaan 4 puheenjohtajan äänen 
ratkaistessa lautakunnan hyväksyneen vastaesityksen. 

Palvelupäällikkö Elsi Lääveri oli kokouksessa paikalla tämän asian 
käsittelyn ajan.

Esittelijä teknisen toimen johtaja Kuivalainen, Harri
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Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää 

1. merkitä tiedoksi ja osaltaan todeta valtuustoaloitteen käsittelyn 
riittäväksi valmistelutekstissä esitetyllä selvityksellä 

2. antaa valmistelutekstin mukaisen selvityksen 
kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksena 
valtuustoaloitteeseen 13.12.2021 paremmasta kouluruoasta 
Heinolan kouluissa.

Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 17 luku 152 §

Valmistelija palvelupäällikkö Elsi Lääveri, puh. 044 797 6927, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Aloitteen sisältö 

13.12.2021 valtuustoaloite  “paremmasta kouluruuasta Heinolan 
kouluissa”. Aloitteessa arvioidaan Heinolan kouluruokaa 
heikkotasoisemmaksi kuin muissa lähikunnissa. Aloitteen 
allekirjoittajat viittaavat Itä-Häme -lehdessä julkaistuihin 
kouluruokalistoihin. 
Aloitteessa esitetään “Heinolan kouluruuan tason nostamista 
vähintään muiden maakunnan kuntien tasolle”

Vertailu muihin lähikuntiin

Eri kuntien  ruokalistoja vertailtaessa voi lukijalle tulla käsitys, että 
Heinolan tarjonta on heikkotasoisempaa kuin muissa kunnissa. 
Lehdessä julkaistujen kouluruokalistojen perusteella ei voida 
kuitenkaan vertailla kouluruokien tasoja eri kuntien kesken. 
Heinolan ruokapalvelun Itä-Häme -lehdessä julkaistu ruokalista on 
ollut suppea, eikä siinä ole ilmoitettu kasvisruokavaihtoehtoa, 
salaatin eri raaka-aineita, eikä iltapäiväkerholaisten välipalaa. 
Jatkossa Heinolan ruokapalvelu julkaisee kouluruokalistassa myös 
kasvisruokavaihtoehdon ja avaa muut tarjottavat siten, että lukija saa 
kokonaiskuvan Heinolassa tarjottavasta kouluruoasta.

Heinolan kouluruoka noudattaa samaa linjaa kuin muutkin 
maakunnan kunnat. Kaikissa kunnissa on tarjolla puurolounas ja 
tarjolla olevat ateriat ovat samankaltaisia. Heinolan kouluruoka on 
monipuolista ja ravitsevaa. 

Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet

Kouluilla on oppilasraadit, joiden kautta oppilaat voivat vaikuttaa 
kouluruokaan. Oppilaiden toiveita kuunnellaan ja niitä toteutetaan 
mielellään siten, että ravitsemusnäkökulma on vahvasti esillä. 
Kouluilla on toiveruokaviikot, jolloin tarjotaan oppilaiden toivomia 
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ruokia. Näissäkin toiveissa ohrasuurimopuuro nousee usein yhdeksi 
toivotuimmaksi ateriaksi.

Perusteluja valintoihin kouluruuan suhteen

Kotimaisten raaka-aineiden käyttö on ruokapalveluille tärkeä 
laaduntekijä ja toiminnassamme on sitouduttu siihen. Liha, 
lihajalosteet, maito ja maitotaloustuotteet ovat 100% kotimaista. 
Käytössämme olevat perunat, juurekset, marjat, kananmunat ja 
tuoreleipä ovat myös kotimaisia. Viljatuotteet ovat pääosin kotimaisia. 

Rasvaton maito sekä samoin ruisleipä ovat luomua. Päiväkotien 
aamupalapuurot valmistetaan kotimaisista luomuhiutaleista. 
Ulkomaalaisia tuotteita käytetään vain silloin, kun kotimaista ei ole 
saatavilla. 

Julkisia ruokapalveluja ohjaavat monet säädökset ja ohjeistukset. 
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisema opas 2021, ”Vastuullisten 
ruokapalveluiden hankintaopas” ilmentää hyvin sen, kuinka monet 
ohjeistukset vaikuttavat kouluruoankin valmistamiseen. Muita 
merkittäviä laatutekijöitä ovat aterioiden ravitsemuksellisuus. Siksi 
Heinolassa tarjottava koululounas täyttää Sydänmerkkiaterian 
laatukriteerit. 

Ruoan menekkiin vaikuttavat monet tekijät. On tärkeintä, että 
tarjottavat ateriat maistuvat oppilaille. Ainoastaan syöty ruoka 
ravitsee, tiedostetaan hyvin. Erityisesti yläkoululaisten keskuudessa 
esiintyy koululounaan väliin jättämistä. Olemme kiinnittäneet 
huomiota ilmiöön jo useita vuosia ja asiaa on käsitelty eri 
asiantuntijoiden kesken. Työ jatkuu tämän ilmiön edessä.

Koululounas kattaa noin kolmanneksen oppilaan päivittäisestä 
energiatarpeesta. Kouluruokailulla on myös tehtävä 
ruokakasvattajana. Se tutustuttaa oppilaan uusin makuihin ja ohjaa 
nauttimaan täyspainoisen aterian. Koululounas on terveellistä, 
turvallista ja monipuolista. Lisäksi kouluruokailu kehittää 
vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisuutta. 

Kouluruokailun järjestämisen taloudelliset raamit

Heinolan ruokapalvelulle on talousarviossa  2022, päiväkoti- ja 
kouluruokailun elintarvikkeisiin on kohdennettu 454 000 € 
Elintarvikkeisiin ja kuljetuksiin on hinnankorotuspaineita, mutta vielä 
tällä hetkellä ne eivät vaikuta merkittävällä tavalla kustannuksiin.

Kaupunginhallitus on 20.12.2021 kirjannut vuoden 2022 talousarvion 
täytäntöönpanoon ja käyttösuunnitelman laatimiseen tehdyssä 
ohjeistuksessa seuraavaa: “ Talousarvion noudattaminen edellyttää, 
ettei toiminnan laajentamista merkitseviin toimenpiteisiin ryhdytä 
kesken talousarviovuotta, ellei talousarviossa ole nimenomaan 
varattu siihen määrärahaa.”
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Vuonna 2021 Heinolan koululounaan hinta, tuotantokeittiön 
valmistamana on 2,53 € / ateria. Elintarvikkeiden osuus tästä on 
0,87€/ateria. 
Kirkonkylän keittiöllä hinnaksi muodostui 2,93€/ ateria ja Vierumäellä 
3,32€/ ateria

Aterian kokonaishinnassa on huomiotu kaikki tuotantoon liittyvät 
kulut: henkilöstö, elintarvikkeet, tila- ja laitevuokrat ja kuljetukset. 
Heinolan koululounaan hinta on keskitasoa, verrattaessa 
valtakunnalliseen koululounaan hintoihin.

Tästä syystä puurolounasta kouluruokailussa

Puurolounas on oppilaiden keskuudessa suosittu ruoka. Heinolassa 
tarjottava puuro on ohrasuurimo- tai kaurasuurimopuuroa. Puuro on 
valmistettu maitoon. Lisäksi aterialla on tarjolla tuoremarjakeittoa, 
kokolihaleikkelettä, luomuruisleipää ja näkkileipää, tuorevihannesta 
ja luomumaitoa. Oppilaat voivat annostella ruokaa oman 
mieltymyksensä mukaisesti. Puurolounaan kaikki raaka-aineet ovat 
kotimaisia. Puurolounas on kasvisruokaa ja tukee näin osaltaan 
valtioneuvoston tavoitteita lisätä kasvispainotteisen ruoan 
osuutta. 

Tulemme lisäämään oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa heille 
tarjottavaan ruokaan esimerkiksi kehittämällä uusia ruokia oppilaiden 
mielipiteitä kuunnellen. Otamme edelleen mielellään vastaan 
vinkkejä kouluruokailua kohtaan, jotta siitä tulisi mahdollisimman 
monelle oppilaalle maistuva, ravitseva ja virkistävä hetki osana 
koulupäivää.

Esityslistan liitteenä on 13.12.2021 jätetty valtuustoaloite Parempaa 
kouluruokaa Heinolan kouluissa

Jatkokäsittely kaupunginhallitus

Tiedoksianto sähköposti aloitteen tekijä

Äänestystiedot
Jäsen Ruuth esitti jäsen Jaakkolan ja kannattamana, että myös 

kasvisruokapäivänä olisi joku muu ruokavaihtoehto. 

Liitteet
Valtuustoaloite paremmasta kouluruoasta Heinolan kouluissa
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§ 18 Päällystyskohteet 2022
tekltk 28.04.2022 § 18   
379/10.03.01.01/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä valmistelutekstissä esitetyn 
alustavan päällystysohjelman vuodelle 2022. Ohjelmaa tarkastetaan 
tarvittaessa määrärahojen riittävyyden mukaan.

Toimivalta Hallintosääntö § 23

Valmistelija vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen, puh. 0500 497251, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Tekniikkatoimialan vuoden 2022 käyttösuunnitelmaesityksen 
investointiosassa on esitetty katujen sekä jalankulku- ja 
pyöräilyväylien päällystämiseen 350.000 euron suuruinen 
määräraha.

Kuntatekniikan palvelualue esittää, että vuoden 2022 alustava 
päällystysohjelma olisi seuraava:

Kadut:

Koulukatu (Kymenkartanonkatu – Savontie ja Torikatu – Kaivokatu)
Virtakatu (Kauppakatu – Lampikatu)
Konsulinkatu
Pehtoorinkatu
Lehmipolku
Vanerinkatu
Korvenkatu (Keskuskatu – Lammaskallionkatu)
Lammaskallionkatu (Korvenkatu – Keskuskatu)
Lahdenrannantie
Rannistontie
Talasniemi
Kiuaskatu
Saunalahdenkatu
Teollisuuskatu
Saarelankatu
Kotipiha

Tiedoksianto sähköposti katumestari 
työnjohtaja
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§ 19 Talousarvion toteuma 1.1.-31.3.2022 / Tekniikkatoimiala
tekltk 28.04.2022 § 19   
1480/02.02.02/2021   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on tekniikkatoimialan osavuosikatsaus 
tilanteesta 31.3.2022.

Esittelijä vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

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

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 ensimmäistä 
osavuosikatsausta kokouksessaan 9.5.2022. Toimielimet 
käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja 
käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen 
käsittelyä.

 
Toimialan toteutuma 3 kuukauden osalta on tuottojen 
osalta 24,7 % ja kulujen osalta 22,5 %. Toimintakate 31.3. on 
puolestaan 0,2 milj. euroa ja 22,5 % edellistä vuotta pienempi. 
 
Toimialan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä 5,6 milj. euroa eli 
n. 0,1 milj. euroa pienemmät kuin vuonna 2021 vastaavassa 
tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 5,6 milj. euroa eli 
kasvua oli n. 0,2 milj. euroa vuodesta 2021.
 
Tulokseen on vaikuttanut mm. alkuvuoteen kohdistuneet 
puunmyyntitulot. 
 
Investointimenojen toteutuma tekniikkatoimialalla on 2,8 milj. eur 
toteuma-asteen ollen 10,7 %.

 
Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen 
toteutumaprosentit ovat seuraavat
 
Kuntatekniikan palvelualue: 

 . toimintakate 28,5 %, toimintatulot 22,3 %, toimintamenot 21,2 %

Ruoka- ja siivouspalveluiden palvelualue: 
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toimintakate 9 456,9 %, toimintatulot 26,3 %, toimintamenot 21,9 % 
(palvelualueen netto on talousarviossa 0 €, laskutukset tasataan 
tilinpäätöksessä toteuman mukaan)

Tilakeskuksen palvelualue: 
toimintakate 26,3 %, toimintatulot 25,3 %, toimintamenot 25,0 %

 
Esityslistan liitteenä on tekniikkatoimialan osavuosikatsaus 
tilanteesta 31.3.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason 
(toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason 
(sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.
 

Tiedoksianto sähköposti talousjohtaja

Liitteet
Osavuosikatsaus 1-3_2022 Tekniikka
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§ 20 Viranhaltijapäätökset

Tekltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää: 

1. merkitä päätökset tiedokseen ja 

2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Valmistelu Kooste Tekniikkatoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 8.3.-
19.4.2022 on esityslistan 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.

Liitteet
Tekniikkatoimialan viranhaltijapäätösraportti ajalta 8.3.-19.4.2022
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§ 21 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Tekltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä vs. teknisen toimen johtaja Ari Matteinen
 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Valmistelu Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavia päätöksiä ja tiedok-
siantoja:

Valt 21.3.2022 Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman 
hyväksyminen

Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukainen päätös 
6.4.2022, nro 112/2022 - Muikkuapajanlahden vesialueen 
ruoppaaminen ja ponttonisillan rakentaminen, Heinolan kaupunki

Lahden seudun jätelautakunnan kokous 6.4.2022 kokouskutsu ja 
esityslista

Elvoltk 19.3.2022 § 16 Niemelänrannan yleissuunnitelma

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 11.4.2022, H611/2022 - 
Valitus Heinolan teknisen lautakunnan päätöksestä 27.1.2022 § 4, 
Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelman hyväksyminen

Asiakirjat ovat nähtävänä Teams-työtilassa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 16, § 17, § 19, § 20, § 21

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: § 18

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
tekninen lautakunta
PL 1001, 18101 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, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos 
asianosainen on antanut luvan tiedoksiannon toimittamiseen sähköisesti, 
katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmen (3) päivän kuluessa 
lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
(7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan ja jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

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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