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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

hyvinvointilautakunta

Aika 14.09.2022 klo 18:00 - 19:15

Paikka Kaupunginhallituksen huone

Osallistujat

Nimi Tehtävä Klo
Läsnä Kasurinen Seija puheenjohtaja

Arifullen Teppo jäsen
Järvinen Kaija jäsen
Knuuttila Ville jäsen
Qvintus Esa jäsen
Riikonen Pirjo jäsen
Salminen Sami jäsen
Suutari Riikka jäsen
Nylund Jake varajäsen

Poissa Salonen Harri
Parkkonen Jari

Muu Karppinen Sanna kaupunginhallituksen 
edustaja

saapui 18:02

Hepo-oja Pirjo esittelijä
Launia Eija pöytäkirjanpitäjä
Lehtimäki Kirsi kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja
saapui 18:25
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Lönnrot Tytti perhekoordinaattori § 76, poistui 18:23

Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös-
päätösvaltaisuus valtaiseksi.
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Pöytäkirjan
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Riikonen ja Sami 

Salminen.
__________________________________________________________________________

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-
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§ 76 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus

Hyvoltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustaja Karppinen ja kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Lehtimäki saapuivat tämän asian käsittelyn aikana.

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:

Tavoitteena lapsiperheiden sujuva arki; Perhekoordinaattori Tytti 
Lönnrot esittäytyy, mukana myös hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä

Hyvinvointijohtaja vastaa hyvinvointilautakunnan ryhmätyötilassa 
(Teams) maanantaina klo 9 mennessä mahdollisesti esitettyihin 
kysymyksiin.

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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§ 77 Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset vuodelle 2022
hyvoltk 14.09.2022 § 77   
234/02.05.01.02/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Knuuttila ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 
3) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Varajäsen Nylund ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 6 
mom. perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää jakaa liikuntajärjestöjen v. 2022 
vuosiavustukset seuraavasti:

1. Celestial Stars Cheer Team ry 5 912 €
2. Heinola Ringette ry 1 115 €
3. Heinolan Isku ry 11 155 €
4. Heinolan keilailuliitto ry 558 €
5. Heinolan Kiilat ry 100 €
6. Heinolan kk:n Kisa ry 335 €
7. Heinolan Latu ry 500 €
8. Heinolan Lentopallo ry 112 €
9. Heinolan Moottorikerho ry 558 €
10. Heinolan NMKY ry 11 155 €
11. Heinolan Palloilijat -47 ry 1 339 €
12. Heinolan Taitoluistelijat ry 4 462 €
13. Heinolan Tanssikerho ry 2 900 €
14. Heinolan Urheiluautoilijat ry 446 €
15. Heinolan Verkkopalloilijat 36 ry 558 €
16. Heinolan Voimisteluseura ry 11 824 €
17. Junior-Pelicans ry 3 681 €
18. Lords of DiscGolf ry 2 454 €
19. Lusin Lukko ry 446 €
20. Myllyojan Masters ry 112 €
21. Paistjärven Ponsi ry 112 €
22. Päijät-Hämeen Paintball ry 558 €
23. Salibandy Heinola ry 11 601 €
24. Triathlon Club Heinola ry 446 €
25. Union Plaani ry 11 936 €
26. Vierumäen Golfseura ry 558 €

Toimivalta Hallintosääntö 23§

Valmistelija liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen Maria
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Valmistelu Hyvinvointilautakunnan 15.6.2022 57§ tekemään päätökseen tuli 
kaksi oikaisuvaatimusta / Heinolan Palloilijat ry,Heinolan NMKY ry. 

Kokouksessaan 24.8.2022  70§ hyvinvointilautakunta hylkäsi 
oikaisuvaatimukset ja päätti, että NMKY ry:lle alun perin esitetystä 
18 800 eurosta leikataan 8 800 euroa jaettavaksi tasan kaikkien 
vuosiavustusta hakeneiden liikuntajärjestöjen kesken huomioiden 
olemassa olevat avustusehdot.

Jotta lautakunnan (19.1.2022) päättämät vuosiavustusten 
myöntämisperusteet olisivat nyt tehtävän päätöksen pohjana, 8 800 
euron määräraha esitetään jaettavaksi suhteessa alkuperäisen 
(15.6. 2022) esityksen avustussummien prosenttiosuuksiin. Jos 
kuitenkin uuden käsittelyn mukainen vuosiavustusesitys olisi 
yksittäiselle seuralle suurempi kuin se on hakenut, seuralle 
myönnetään sen lähettämän hakemuksen mukainen summa. 

Esityslistan liitteenä on esitys liikuntajärjestöjen vuosiavustusten 
jakamisesta v 2022.

Liikunnan palvelupäällikkö on kokouksessa läsnä asian käsittelyn 
aikana.

Tiedoksianto virallinen ote hakijat
sähköposti liikunnan palveluneuvoja

hyvoltk 15.06.2022 § 57

Päätös Jäsen Knuuttila ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 
3) kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
Hänen tilalleen saapui varajäsen Aha.

Jäsen Salminen esitti jäsen Arifullenin kannattamana, että Heinolan 
NMKY vuosiavustus vuodelle 2022 muutetaan 10 000 euroon. 
Lisäksi hän esitti, että jäljelle jäävä 8800 euroa jaetaan tasan 
seuraavien yhdistysten kesken, että yhdistysten saamat 
avustusmäärät vuodelle 2022 ovat: Heinolan Isku 11 460€, Heinolan 
voimisteluseura 12 060€, Junior-Pelicans 4760€, Lords of DiscGolf 
3660€, Salibandy Heinola 11 860€ ja Union Plaani 12 160€. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa 
jäsen Salminen on tehnyt hyvinvointijohtajan ehdotuksesta 
poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. 
Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan 
nimenhuutoäänestyksenä nii, että ne jotka kannattavat 
hyvinvointijohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat 
jäsen Salmisen tekemää esitystä äänestät EI. Äänestysmenettely 
hyväksyttiin yksimielisesti.
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Suoritetussa äänestyksessä annettiin
1 JAA-ääntä (Riikonen,) 
7 EI-ääntä (Arifullen, Järvinen, Aha, Salminen, Salonen, Paarvala ja 
Kasurinen) ja
1 Tyhjä (Qvintus)

Puheenjohtaja totesi hyvinvointilautakunnan äänin 7 vastaan 1  ja 1 
tyhjä hyväksyneen jäsen Salmisen esityksen. Muiden järjestöjen 
avustukset maksetaan esityksen mukaan.

Merkittiin tiedoksi saapunut vetoomus hyvinvointilautakunnalle 
14.6.2022 koskien liikuntajärjestöjen vuosiavustusten tasapuolista ja 
tasavertaista kohtelua.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää jakaa liikuntajärjestöjen v. 2022 
vuosiavustukset seuraavasti:

1. Celestial Stars Cheer Team ry 5 300 €
2. Heinola Ringette ry 1 000 €
3. Heinolan Isku ry 10 000 €
4. Heinolan keilailuliitto ry 500 €
5. Heinolan Kiilat ry 100 €
6. Heinolan kk:n Kisa ry 300 €
7. Heinolan Latu ry 500 €
8. Heinolan Lentopallo ry 100 €
9. Heinolan Moottorikerho ry 500 €
10. Heinolan NMKY ry 18 800 €
11. Heinolan Palloilijat -47 ry 1 200 €
12. Heinolan Taitoluistelijat ry 4 000 €
13. Heinolan Tanssikerho ry 2 600 €
14. Heinolan Urheiluautoilijat ry 400 €
15. Heinolan Verkkopalloilijat 36 ry 500 €
16. Heinolan Voimisteluseura ry 10 600 €
17. Junior-Pelicans ry 3 300 €
18. Lords of DiscGolf ry 2 200 €
19. Lusin Lukko ry 400 €
20. Myllyojan Masters ry 100 €
21. Paistjärven Ponsi ry 100 €
22. Päijät-Hämeen Paintball ry 500 €
23. Salibandy Heinola ry 10 400 €
24. Triathlon Club Heinola ry 400 €
25. Union Plaani ry 10 700 €
26. Vierumäen Golfseura ry 500 €

Toimivalta Hallintosääntö 5 luku 23.1 §

Valmistelija liikunnanpalvelupäällikkö Kaikkonen, Maria
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Valmistelu Vuoden 2022 liikuntapalveluiden määrarahoissa vuosi- ja 
kohdeavustuksiin on varattu 90 000 euroa. Määräaikaan mennessä 
avustusta haki 26 yhdistystä. Yhdistykset anoivat yhteensä 183 450 
euroa avustusta. Vuoden 2021 avustusta myönnettiin 24 
yhdistykselle yhteensä 91.500 euroa. Vuonna 2022 määrärahaa 
esitetään jaettavaksi 85 000 euroa, joka jakautuu 26 yhdistykselle.

Liikuntajaosto käsitteli avustukset kokouksessaan 23.5.2022 ja 
esittää yksimielisesti liikuntajärjestöjen avustuksien jakamista 
päätösehdotuksen mukaisesti.

Liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkonen on kokouksessa läsnä 
asian käsittelyn aikana.

Tiedoksianto virallinen ote hakijat
sähköposti liikunnan palveluneuvoja

liikjaos 23.05.2022 § 14

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Aha esitti, että  Heinolan NMKY ry.n avustusta lasketaan 
3000€ ja se jaetaan 5 suurimman järjestön kanssa (Heinolan Isku ry, 
Union Plaani ry, Lords of DiscGolf ry, Salibandy Heinola ry ja 
Heinolan voimisteluseura ry 600€ / järjestö)

Esitys raukesi kannattamattomana.

Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne

Päätösehdotus Liikuntajaosto lähettää liikuntajärjestöjen vuosiavustukset 
jatkokäsittelyyn hyvinvointilautakunnalle hyväksyttäväksi esityksen 
mukaisesti.

Toimivalta Hallintosääntö 23.1 §

Valmistelija liikunnan palvelupäälikkö Kaikkonen, Maria

Valmistelu Vuoden 2022 liikuntapalveluiden määrarahoissa vuosi- ja 
kohdeavustuksiin on varattu 90 000 euroa. Määräaikaan mennessä 
avustusta haki 26 yhdistystä. Yhdistykset anoivat yhteensä 183 450 
euroa avustusta. Vuoden 2021 avustusta myönnettiin 24 
yhdistykselle yhteensä 91.500 euroa. Vuonna 2022 määrärahaa 
esitetään jaettavaksi 85 000 euroa, joka jakautuu 26 yhdistykselle.

Liikuntajärjestöjen seurafoorumi pidettiin 26.4.2022, jossa 
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keskusteltiin vuosiavustusten myöntämisperusteista. 
Seurafoorumissa todettiin, että vuosiavustusta ei voida jakaa 
19.1.2022 hyvinvointilautakunnan päättämien avustusten 
myöntämisperusteiden mukaan, koska myöntämisperusteita ei ole 
esitetty liikuntajärjestöille tarpeeksi ajoissa. Lisäksi aiemmin ilmeni, 
että kaikki liikuntajärjestöt eivät ole keränneet toimintojensa 
käyntikertoja.

Hyvinvointilautakunta palautti vuosiavustukset uudelleen käsittelyyn 
27.4.2022 kokouksessaan. Vuoden 2022 vuosiavustusten 
myöntämisesitys on nähtävissä liitteenä. 

Jatkokäsittely hyvinvointilautakunta

hyvoltk 27.04.2022 § 38

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Knuuttila poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi 
esteellisenä (Hallintolaki § 28 kohta 3).

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää palauttaa liikuntajärjestöjen 
vuosiavustukset liikuntajaoston lisä- ja tarkennusvalmisteluun.

Toimivalta Hallintosääntö 5 luku 23.1 §

Valmistelija liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen, Maria puh. 044 797 8570

Valmistelu Heinolan kaupungin perusteet vuosiavustusten jakamisesta on 
hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.10.2018. Avustusmuotoina 
ovat vuosiavustus ja kohdeavustus. Vuosiavustusten saajista 
päättää lautakunta ja kohdeavustuksista kyseisen palveluyksikön 
päällikkö.

Hyvinvointilautakunta päätti 19.1.2022 kokouksessaan tarkennetut 
vuosiavustuskriteerit. Vuosiavustuksen myöntämisessä otetaan 
huomioon seuraavat asiat: 1. Ohjattu harjoitustoiminta eri 
ikäryhmille, huomioidaan erityisesti lapsille ja nuorille järjestetty 
toiminta 2. Seuran järjestämä kilpailu- ja tapahtumatoiminta 3. 
Seuran jäsenmäärä (jäsenmaksun suorittaneet), valmentajien ja 
ohjaajien määrä ja heidän koulutustasonsa 4. Tiedot seuran 
toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä avustuksen tarpeesta 
5. Uuden toiminnan kehittäminen 6. Muiden kuin kaupungin tilojen 
käyttö sekä muuta mahdollista erityistä huomioitavaa. Päivitetyistä 
jakokriteereistä ei ole erikseen tiedotettu seuroja, mutta päivitetystä 
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hakemuslomakkeesta on tiedotettu seuroja.

Ennen kaupunginhallituksen hyväksymiä uudistettuja avustuksia 
liikunnalla oli yleisavustus ja ohjaaja-avustus. Ohjaaja-avustusta sai 
aina harjoituskerroista tietyn summan. Kaupunginnhallituksen 
päätöksellä yleis- ja ohjaajaavustus yhdistettiin vuosiavustukseksi. 
Vuosiavustukseen on vaikuttanut mm. ryhmien määrät ja 
harjoituskerrat, joita on suhteutettu esitettyyn vuosiavustukseen. 
Tässä on pyritty huomioimaan samat kriteerit kuin aikaisemmassa 
ohjaaja-avustuksessa. 

Vuosiavustuskriteerien ongelmana on kuitenkin ollut se, että 
ryhmissä tai joukkueissa harjoitteluryhmät vaihtelevat suuresti. 
Joissakin lajeissa harjoitteluryhmissä on vain viisi harjoittelijaa, kun 
toisissa taas 30 harjoittelijaa. Kun ryhmässä on enemmän 
harjoittelijoita, saadaan luotua tasoryhmiä, tehostettua tilojen 
käyttöä. Tämä vaatii myös seuralta useampia ohjaajia paikalle. 
Joissakin lajeissa harjoittelu kestää 6 kk, toisissa 9 kk ja joissakin 
lajeissa harjoitellaan ympäri vuoden.

Vuoden 2022 hakulomakkeeseen nostettiin ryhmiin osallistineiden 
käyntimäärät. Tämän tavoitteena oli saada avustuksen 
kohdentaminen todellisen vaikuttavuuden mukaan, eli kuinka paljon 
toiminta liikuttaa. Hakuajan päättymisen jälkeen ilmeni, että useampi 
seura ei ollut kerännyt harrastajien käyntimääriä. Vaikka 
koronaohjeistuksena oli seurata käyntejä mahdollisten jäljitysten 
vuoksi, niin siltikään käyntejä ei oltu kerätty.

Liikunnan palvelupäällikkö ja liikuntajaoston puheenjohtaja totesivat 
29.3.2022 ennen liikuntajaoston kokousta, että vuosiavustusta ei 
pystytä millään jakamaan uusien kriteerien perusteella, jossa 
huomioidaan todelliset käyntimäärät. Tämän vuoksi liikuntajaostolle 
esitetty liikunnan vuosiavustusesitys perustui vielä edellisvuoden 
kriteereihin.

Liikuntajaoston kokouksessa asiasta keskusteltiin ja todettiin, että 
seuroilta tulee jatkossa vaatia käyntikertojen seuranta. Jos 
tulevaisuudessa ei käyntikertoja seurata, tulee se vaikuttamaan 
avustussummiin. Käyntikertojen seuranta tulee pystyä todentamaan 
oikeaksi esimerkiksi Olympiakomitean ylläpitämällä Suomisport-
sovelluksella. Järjestelmässä harrastajat tai heidän vanhempansa 
ilmoittavat lapsensa harrastuksiin tai peleihin. Seuran on helppo 
koota niistä yhteenveto raportointiin.

Seurojen rekisteriselosteiden tulee mahdollistaa jäsenrekisterin ja 
käyntikertojen luovuttamisen kaupungille todentaakseen jäsenensä 
ja osallistujamäärät. 

Liikuntaseurojen seurafoorumi pidetään 26.4.2022, jossa 
keskustellaan vuosiavustusten kriteereistä. Samassa tilaisuudessa 
PHLU esittelee Suomisport-järjestelmää.
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Vuosiavustuksiin liittyen on saapunut vetoomus, oikaisuvaatimus ja 
vaste. Heinola NMKY ry on lähettänyt vetoomuksen 4.4.2022 oman 
vuosiavustuksen puolesta. LDG ry on lähettänyt 12.4.2022 
oikaisuvaatimuksen liikuntajaoston päätökselle liikuntajärjestöjen 
vuosiavustuksista. Union Plaani ry on lähettänyt vastineen Heinolan 
kaupungin liikuntajaoston esitykseen vuoden 2022 
yhdistysavustuksista. Nämä ovat nähtävillä Dynastiassa asiakirjan 
liitteissä.

Tiedoksianto sähköposti liikunnan palvelupäällikkö

liikjaos 04.04.2022 § 9

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin liitteen mukaan.

Lisäksi liikuntajaosto esittää,  että vuoden 2024 avustusperusteisiin 
lisätään käyntikertojen seuranta ryhmittäin.

Jäsen Ainali ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 5) 
kohdan perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jäsen Ainalin varajäsen Kaija Järvinen saapui paikalle 
esteellisyyden ajaksi.

Merkittiin tiedoksi Heinolan NMKY.n jättämä vetoomus.

Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne

Päätösehdotus Liikuntajaosto lähettää liikuntajärjestöjen vuosiavustukset 
jatkokäsittelyyn hyvinvointilautakunnalle hyväksyttäväksi.

Toimivalta Hallintosääntö 23.1 §

Valmistelija liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen, Maria

Valmistelu Heinolan kaupungin perusteet vuosiavustusten jakamisesta on 
hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.10.2018. Avustusmuotoina 
ovat vuosiavustus ja kohdeavustus. Vuosiavustusten saajista 
päättää lautakunta ja kohdeavustuksista kyseisen palveluyksikön 
päällikkö.

Vuosiavustuksen hakuaika oli 21.2.-20.3.2022. Hausta ilmoitettiin 
yhteisilmoituksella Itä-Häme lehdessä 19.2.2022. Lisäksi tieto 
vuosiavustuksen hausta lähetettiin sähköpostit seuroille, jotka ovat 
antaneet yhteystiedot liikuntapalveluille. 
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Vuosiavustukset haettiin webropol-järjestelmän kautta. Avustusten 
myöntämisen edellytyksenä on määräaikaan mennessä saapunut 
avustushakemus. Liitteet vuosiavustukseen voi toimittaa avustuksen 
myöntämisen jälkeen, mutta ne tulee toimittaa ennen avustuksen 
maksamista yhdistykselle ja kuluvan vuoden aikana. Avustuksen 
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi jäsenrekisterissä olevan 
yhdistyksen jäsenlista, joka tulee näyttää pyydettäessä.

Vuoden 2022 liikuntapalveluiden määrarahoissa vuosi- ja 
kohdeavustuksiin on varattu 90 000 euroa. Määräaikaan mennessä 
avustusta haki 26 yhdistystä. Yhdistykset anoivat yhteensä 183 450 
euroa avustusta. Vuoden 2021 avustusta myönnettiin 24 
yhdistykselle yhteensä 91.500 euroa.

Vuonna 2022 määrärahaa esitetään jaettavaksi 85 300 euroa, joka 
jakautuu 26 yhdistykselle. Yhteenveto avustusta hakeneista 
yhdistyksistä ja avustuksien jakoesityksestä on nähtävillä 
liikuntajaoston Teams- työtilassa. Lisäksi avustushakemukset 
liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. 

Jatkokäsittely Hyvinvointilautakunta

 

Liitteet
hyväksytty vuosiavustusten jakoesitys 2022
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§ 78 Liikuntapaikkojen investointisuunnitelma 2022-2027
hyvoltk 14.09.2022 § 78   
881/02.02.00/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää esittää edelleen tekniselle 
lautakunnalle hyväksyttäväksi liikuntapaikkarakentamisen 
investointisuunnitelman 2022-2027

Toimivalta Hallintosääntö 23§

Valmistelija Liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen, Maria

Valmistelu Keväällä tehdyssä liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelmassa 
osallistettiin paikallisia seuroja ja muita liikunnan alan toimijoita. 
Lisäksi kehittämissuunnitelmassa hyödynnettiin kuntalaiskyselyä, 
johon vastasi 600 kuntalaista eri ikäryhmistä.

Kehittämissuunnitelmaa käytiin läpi kymmenessä 
asiantuntijaryhmässä, jonka pohjalta luotiin liikuntapaikkojen 
investointisuunnitelma aina vuodelle 2027 asti. 

Investointisuunnitelma auttaa aikatauluttamaan  
liikuntapaikkarakentamisen ja -kunnostamisen investointeja. Lisäksi 
sen avulla pystytään huomioimaan mm. kaavoitus ja luontoarvojen 
selvitystarpeet.

Kokouksessaan 1.6.2020 § 22 valtuusto käsitteli valtuustoaloitetta 
koskien Heinolan urheilupuiston pääkatsomon kattamista. 
Hyvinvointilautakunnalta toivotaan kantaa urheilupuiston katsomon 
kattamisen tarpeellisuuteen sekä mahdollisen rakentamisen 
aikatauluun.

Hyvinvointilautakunta päätti vastauksenaan kuntalaisaloitteeseen  
27.10.2021 § 95, että  tekojään rakentaminen Heinolan 
urheilupuistoon käsitellään v. 2023 koskevan päätöksenteon 
yhteydessä. Valmistelussa päädyttiin siihen, että tekojään 
rakentamista urheilupuistoon ei esitetä investointisuunnitelmaan, 
koska se ei noussut kuntalaiskyselyssä esille. Lisäksi se on 
investointina erityisen suuri ja nostaa merkittävästi liikuntapalvelujen 
vuosittaisia käyttökustannuksia nyt epävakaassa erengiapoliittisessa 
tulevaisuudessa. Tavoitteena kuitenkin on, että tekojään 
rakentamista käsitellään silloin, kun jäähallin tulevaisuutta 
käsitellään.
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Vuoden 2021 kuntalaisaloite Parkourpuiston rakentamisesta 
Heinolaan esitetään 50 000 euroa investointirahaa vuoden 2023 
talouarvioon.

Vuoden 2021 valtuustoaloite Harju-Hakasuon kehittämisestä 
liikunta- ja virkistysalueen keskukseksi on mukana 
investointisuunnitelmassa. Alueen suunnittelua jatketaan vielä 
tulevina vuosina. 

Esityslistan liitteenä on liikuntajaoston hyväksymä liikuntapaikkojen 
investointisuunnitelma.

Liikunnan palvelupäällikkö on kokouksessa läsnä asian käsittelyn 
aikana.

Jatkokäsittely tekninen lautakunta

liikjaos 30.08.2022 § 18

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne

Päätösehdotus Liikuntajaosto päättää esittää hyvinvointilautakunnalle 
liikuntapaikkojen investointisuunnitelman 2022-2027 esitettäväksi 
edelleen tekniselle lautakunnalle päätettäväksi.

Toimivalta Hallintosääntö 23.1

Valmistelija liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen, Maria

Valmistelu Liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelmaa tehtiin kevään 2022 
aikana. Kehittämissuunnitelman teossa osallistettiin aktiivisesti 
kuntalaisia ja seuroja. Kehittämissuunnitelman sisältö on käyty läpi 
kymmenessä eri asiantuntijaryhmässä, jonka pohjalta on luotu 
liikuntapaikkarakentamisen konkreettinen investointisuunnitelma.

Investointisuunnitelmassa liikuntapaikkarakentamisen ja -
kunnostamisen investoinnit on porrastettu vuosittain. Tämän avulla 
pystytään huomioimaan mm. kaavoitus ja luontoarvojen selvitys 
tarpeet sekä valmistelemaan poikkihallinnollisesti tehokkaammin 
investointeja.

Investointisuunnitelma asiakirjan liitteenä.

Jatkokäsittely Hyvinvointilautakunta

Liitteet
esitys liikunnan investoinneista 2022 - 2027
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§ 79 Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus vuodelle 2023
hyvoltk 14.09.2022 § 79   
845/12.04.01/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkojen 
kunnossapitoluokituksen esityksen mukaisesti.

Toimivalta Hallintosääntö 23§

Valmistelija liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen, Maria

Valmistelu Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitusta tarkastellaan vuosittain 
talousarviotyön yhteydessä. Liikuntapaikkojen 
kunnossapitoluokituksen tulee olla linjassa talouden suunnittelun 
kanssa.

Esityslistan liitteenä on liikuntajaoston esittämä liikuntapaikkojen 
kunnossapitoluokitus vuodelle 2023.

Liikunnan palvelupäällikkö on kokouksessa läsnä asian käsittelyn 
aikana.

Tiedoksianto sähköposti kaupungin puutarhuri
   liikuntapaikkamestari

tekninen lautakunta

liikjaos 30.08.2022 § 19

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä palvelualuejohtaja / virikkeellinen elämä Andersson, Anne

Päätösehdotus Liikuntajaosto päättää lähettää kunnossapitoluokituksen 
hyväksyttäväksi hyvinvointilautakunnalle

Toimivalta Hallintosääntö 23.1

Valmistelija liikunnan palvelupäällikkö Kaikkonen, Maria
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Valmistelu Liikuntapaikkojen kunnossapitoluokitus tarkastetaan vuosittain. 
Kunnossapitoluokituksen tulee olla linjassaan talousarvion kanssa.

Kunnossapito ostetaan tekniseltä toimialalta. Tekninen toimiala 
laskuttaa sisäisella laskutuksella liikuntapalveluita tasaeränä kerran 
kuukaudessa. 

Kunnossapidon kustannusarvio teknisellä toimiallalla on ylittynyt 
reilusti viimeisen kahden vuoden aikana. Vuoden 2023 
talousarviotyössä kunnossapitosopimukseen on arvioitu 80 000 
euron nosto 550 000 euroon.

Kunnossapitokulujen nousun tasaamiseksi uudessa luokituksessa 
esitetään seuraavia muutoksia:
-Uuden Kailas-talon pihalle tehdään pieni ulkojää, kun on pidempi 
pakkasjakso,
-Kailas-talon pientä tekonurmikenttää huolletaan 
kunnossapitoluokan 1 mukaisesti,
-Mustikkahaan, Vahravuoren ja Taka-Tommolan kenttä poistetaan 
talviajan kunnossapitoluokituksesta. 

Mustikkahaan kentän korvaa Kailas-talon kenttä. Vahvavuoreen 
tehtiin ulkojää 2022 talvella, mutta käyttöaste oli erittäin pieni. Taka-
Tommolaan ei ole tehty ulkojäätä useampaan vuoteen.

Jatkokäsittely Hyvinvointilautakunta

Tiedoksianto sähköposti kaupungin puutarhuri
liikuntapaikkamestari 

 

Liitteet
Kunnossapitoluokitus esitys vuodelle 2023
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§ 80 Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppaan päivitys
hyvoltk 14.09.2022 § 80   
498/08.00.00.01/2021   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää täsmentää koulukuljetusopasta  
yhteishuoltajuudessa tai tapauksissa, joissa lastenvalvoja on 
vahvistanut tai tuomioistuin päättänyt lapsen tapaamisoikeudesta 
toisen vanhemman kanssa koulupäivien aikana  myönnettävän 
koulukyytietuuden osalta siten, että kohtaan 1.1. lisätään sana 
alakoulun. Koulukuljetusetuus näissä tapauksissa määritellään 
alakoulujen koulupiirien perusteella myös yläkoulussa.

Toimivalta Hallintosääntö 23.1

Valmistelija koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu                      Hyvinvointilautakunnan 27.4.2022 § 32 päättämässä 
Heinolan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppaassa 
määritellään, että yhteishuoltajuudessa olevalla lapsella on 
haettavissa koulukuljetusetuutta vuoroviikoin molemmilta huoltajilta 
mikäli he asuvat saman koulupiirin alueella.

 Heinolassa toimii vain yksi perusopetuksen 7.-9-luokkien yläkoulu 
eli yläkouluikäisillä on vain yksi oppilaaksiottoalue.Tämä tarkoittaa 
sitä, että mistä tahansa kaupungin alueelta yhteishuoltajuudessa 
oleva yläkoulun oppilas olisi oikeutettu koulukyytietuuteen mikäli 
koulukyytikriteerit muutoin täyttyvät.

Koulukuljetusopasta tulisi täsmentää koulupiirien osalta siten, että  
yläkoulun oppilaiden koulukuljetusetuutta yhteishuoltajuustilanteessa 
tarkastellaan alakoulujen koulupiirien mukaan.Tällöin 
yhdenvertaisuus alakoulun ja yläkoulun oppilaiden osalta toteutuu.

Ote koulukuljetus oppaasta luvusta 1.1.
Mikäli koulukuljetusetuuden kriteerit täyttyvät, koulukuljetusetuus 
voidaan myöntää tämän lisäksi myös saman koulupiirin alueella 
yhteishuoltajuudessa tai tapauksissa, joissa lastenvalvoja on 
vahvistanut tai tuomioistuin päättänyt lapsen tapaamisoikeudesta 
toisen vanhemman kanssa koulupäivien aikana. Tällöin 
koulukuljetus on mahdollinen lukuvuoden alussa etukäteen
sovitusti ja säännöllisin koulupäivin kummankin vanhemman 
osoitteesta oppilaan lähikouluun.
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Koulukuljetusopasta ehdotetaan täsmennettävän seuraavasti:
Mikäli koulukuljetusetuuden kriteerit täyttyvät, koulukuljetusetuus 
voidaan myöntää tämän lisäksi myös saman alakoulun koulupiirin 
alueella yhteishuoltajuudessa tai tapauksissa, joissa lastenvalvoja 
on vahvistanut tai tuomioistuin päättänyt lapsen tapaamisoikeudesta 
toisen vanhemman kanssa koulupäivien aikana. Tällöin 
koulukuljetus on mahdollinen lukuvuoden alussa etukäteen
sovitusti ja säännöllisin koulupäivin kummankin vanhemman 
osoitteesta oppilaan lähikouluun

Tiedoksianto sähköposti Rehtorit
Varhaiskasvatusjohtaja
Liikennesuunnittelija
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§ 81 Heinolan perusopetuksen, lukion sekä esiopetuksen työ- ja lomapäivät 2023-2024
hyvoltk 14.09.2022 § 81   
912/12.00.01/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä peruskoulujen ja lukion sekä 
esiopetuksen työ- ja lomapäivät lukuvuodeksi 2023-2024 esityksen 
mukaisesti.

Valmistelija koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 050 556 5934, 
      etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Toimivalta Hallintosääntö 23.1§

Valmistelu Päijät-Hämeen maakunnassa on tavoitteena, että maakunnan 
kuntien kouluissa noudatettaisiin pääosin yhteneväisiä työ- ja 
lomapäiviä. Lukuvuoden 2023-2024 työpäiviä on käsitelty  Päijät-
Hämeen sivistystoimenjohtajien  kokouksessa. Kuntien kesken on 
suunniteltu seuraavan lukuvuoden rakennetta ottaen huomioon mm. 
lukioiden keskinäisen yhteistyön sekä toisen asteen koulutuksen 
yhteistyön tarpeet.

Ehdotus Heinolan peruskoulujen ja lukion työ- ja loma-ajoista on 
tehty huomioiden sivistystoimenjohtajien kokouksen suositus. Asiaa 
on käsitelty rehtorikokouksessa 6.9.2022. Rehtorit puoltavat esitystä. 
Esitys on ollut kommentoitavana kouluilla jo keväällä 2022.

Esitys peruskoulujen ja lukion työ-ja lomapäiviksi lukuvuonna    
2023-2024:
- lukuvuosi alkaa 9.8.2023
- syysloma 23.-29.10.2023 (vko 43)
- itsenäisyyspäivä 6.12.2023 vapaa, lasketaan työpäiväksi
- joululoma 23.12.2023-7.1.2024
- talviloma 26.2.-3.3.2024 (vko 9)
- pääsiäinen 29.3.-1.4.2024
- helatorstai 9.5.2024
- 10.5.2024 vapaa
- lukuvuosi päättyy 1.6.2024

Varhaiskasvatusjohtajan valmistelun perusteella esiopetusta 
esitetään annettavaksi koulujen työpäivinä pe 31.5.2024 asti lukuun 
ottamatta lauantaityöpäiviä.

Tiedoksianto sähköposti peruskoulut ja lukio
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varhaiskasvatus
ruokapalvelut
siivouspalvelut 

 

Liitteet
Työ- ja lomapäivät lv. 2023-2024 perusopetus ja lukiokoulutus ehdotus
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§ 82 Heinolan musiikkiopiston työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2023-2024
hyvoltk 14.09.2022 § 82   
911/12.00.01/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Heinolan musiikkiopiston 
työ- ja lomapäivät lukuvuodeksi 2022-2023 liitteen mukaisesti

Valmistelija koulutusjohtaja Pia Helander, puh. 0505565934
etunimi.sukunimi@heinola.fi

       
Toimivalta Hallintosääntö 23.1§

Valmistelu Heinolan musiikkiopisto on tehnyt hyvinvointilautakunnalle 
ehdotuksen lukuvuoden 2023-2024 työ- ja lomapäiviksi. Ehdotus 
noudattelee koulujen lukuvuoden työ- ja loma-aikoja.

Esityslistan liitteenä on musiikkiopiston ehdotus lukuvuoden 2023-
2024 työ- ja lomapäiviksi.

Tiedoksianto sähköposti Musiikkiopisto 

Liitteet
MusiikkiopistoTyö-JaLomapäivät 2023-2024 Ehdotus



Heinolan kaupunki Pöytäkirja    8/2022 22

§ 83 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.

Toimivalta Hallintosääntö 27 §

Valmistelu Kooste Hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 16.8. 
– 6.9.2022 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
Hyvinvointitoimialan viranhaltijapäätökset ajalla 16.8.-6.9.2022
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 76, § 78, § 80, § 81, § 82, § 83

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: § 77, § 79

Heinolan kaupunki

Oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Heinolan kaupunki
hyvinvointilautakunta
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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