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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

kaupunginhallitus 
 
Aika  19.12.2022 klo 15:06 - 16:51 
 
Paikka  Teams-kokous tai kaupunginhallituksen huone 
 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Klo 
Läsnä Lehtimäki Kirsi puheenjohtaja  
 Wafin Fuat 1. varapuheenjohtaja  
 Karppinen Sanna 2. varapuheenjohtaja  
 Endén Hanna-Liisa jäsen  
 Heino Marko jäsen  
 Huvinen Kimmo jäsen  
 Mäentalo Mika jäsen  
 Rajajärvi Jouko jäsen  
 Väli-Torala Venla jäsen  
 
 
Muu Varjo Niina valtuuston puheenjohtaja  
 Riutta Heimo valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja 
 

 Rautkoski Mikko valtuuston 2. 
varapuheenjohtaja 

 

 Parkkonen Jari esittelijä  
 Hurmola-Remmi Hanna pöytäkirjanpitäjä  
 Mäkilä Heikki hankejohtaja  
 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 226 - 241 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna-Liisa Endén ja Marko 

Heino.  
__________________________________________________________________________ 
 
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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§ 226 Ajankohtaiskatsaus 
 
Khall  
  
 
Päätös Merkittiin hankejohtajan ajankohtaiskatsaus tiedoksi.  

Hankejohtaja Heikki Mäkilä toimi asiantuntijana tämän asian 
käsittelyn ajan klo 15.06-15.56. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää kuulla kaupunginjohtajan ja hankejohtajan 

ajankohtaiskatsauksen. 
 
Valmistelu Kaupunginjohtaja ja elinvoimajohtaja selostavat ajankohtaisia 

asioita. 
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§ 227 Toimeenpanomääräysten antaminen valtuuston 12.12.2022 kokouksessaan 
tekemistä päätöksistä 
khall 19.12.2022 § 227    
175/00.02.00/2022    
 
 

 
 

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

 
1. todeta valtuuston kokouksessa 12.12.2022 tehdyt päätökset 
laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja valtuuston päätösvaltaan 
kuuluviksi ja 
 
2. panna ne täytäntöön. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §  
 
Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo 

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

päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudenvalvonnas-
ta. 

 
Kokouksessa 12.12.2022 ei jätetty valtuustoaloitteita. 

 
Tiedoksianto sähköposti toimialasihteerit 
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§ 228 Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohje 
khall 19.12.2022 § 228    
1233/02.02.02/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2023 

talousarvion täytäntöönpano-ohjeen toimialoilla noudatettavaksi. 
 
 Toimialojen käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksytty 

kaupunginhallituksessa (Yhteiset palvelut -toimiala) ja lautakunnissa 
27.1.2023 mennessä. 

 
Toimivalta Kuntalaki 39 §  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 vuoden 2023 

talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2023-2026. Lisäksi valtuusto 
hyväksyi talosarvioon liittyvän toimenpidealoitteen.  

 
 Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on 

noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota ja huomioitava 
hyväksytty toimenpidealoite.  

 
Valtuuston hyväksyttyä talousarvion, saattaa kaupunginhallitus sen 
täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien ja toimialojen 
noudatettavaksi. 
 
Esityslistan liitteenä on Yhteiset palvelut -toimialan laatima 
talousarvion täytäntöönpano-ohje. 

 
Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat, taloustuki@heinola.fi 
 
 
  
  
 
 
Liitteet 

1 Ta täytäntöönpano-ohje 2023 
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§ 229 Kaupunginhallituksen toimintaohjeen muuttaminen 1.1.2023 lukien 
khall 19.12.2022 § 229    
658/00.01.01.00/2021    
 
 

 
 

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

 
1. hyväksyä lliitteenä olevan kaupunginhallituksen toimintaohjeen 
niin, että se tulee voimaan 1.1.2023 ja 
 
2. kumota 28.6.2021 hyväksytyn kaupunginhallituksen 
toimintaohjeen. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 päivitetyn 

hallintosäännön ja tehnyt muutoksia mm. 56 §:än omaisuuden 
luovutusta koskien. Tämän johdosta myös kaupunginhallituksen 
toimintaohjetta on tarvetta päivittää. 

 
 Esityslistan liitteenä muutettu Heinolan kaupungin 

kaupunginhallituksen toimintaohje.  
 
Tiedoksianto sähköposti toimialajohtajat 
  Yhteiset palvelut -toimialan palvelualuejohtajat 
  Hallinnon tukipalvelut 
  Verkkosivut 
  Viestintä 
 
 
 
  
  
 
 
Liitteet 

2 Kaupunginhallituksen toimintaohje kh191222022_päivitetty 
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§ 230 Heinolan kaupungin tietosuojavastaavan varahenkilön nimeäminen 
khall 19.12.2022 § 230    
460/07.00.00.00/2021    
 
 

 
 

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

 
1. kumota kaupunginhallituksen päätöksen 26.4.2021 § 100 kohdan 
kaksi osalta koskien sosiaali- ja terveystoimialan 
tietosuojavastaavan nimeämistä ja 
 
2. nimetä tietosuojavastaavan varahenkilöksi tietohallintosuunnittelija 
Teija Ylösen 1.1.2023 alkaen. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 6 luku 28 §  
 
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut 

voimaan toukokuussa 2016 ja sitä on sovellettu kansallisesti 
25.5.2018 alkaen. Asetuksen rinnalle on säädetty kansallinen tieto-
suojalaki, joka täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen 
määräyksiä. 

 
Tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sovelletaan henkilötietojen 
käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen tavoitteena on lisätä henkilötietojen käsittelyn 
läpinäkyvyyttä ja varmistaa ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan 
ja sitä kautta, että oikeus yksityisyyteen toteutuu myös 
digitaaliaikana. Tietosuoja-asetus pyrkii siis vastaamaan 
digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin 
tietosuojakysymyksiin. Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus 
nimetä tietosuojavastaava. 

 
Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen 
käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan 
lainsäädännön asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä 
on myös toimia yhteyshenkilönä sekä rekisteröidyille että 
valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä 
kysymyksissä. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on julkistettava ja 
ne on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Tietosuojavastaava ei 
kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lain 
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mukaisuudesta, vaan vastuu kuuluu edelleen organisaation 
johdossa vastuussa oleville henkilöille. 

 
 Kaupunginhallitus on 26.4.2021 § 100 nimennyt 

tietosuojavastaavaksi kaupunginlakimies Teppo Joentaustan ja sote-
toimialan osalta tietoturvavastaavaksi asiantuntija Matti Seppälän. 

  
 Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen, jolloin 

vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. 
Siirtymisestä seuraa se, että myös henkilöstö siirtyy tehtäviensä 
mukana hyvinvointialueiden palvelukseen. Uudistus kohdistuu siten 
myös Heinolassa tehtävään tietosuojatyöhön.  

 
Tulevien henkilömuutosten vuoksi on syytä päivittää Heinolan 
kaupungin tietosuojavastaavien tilannetta. Kaupungilla on syytä olla 
useampi henkilö, joka on osaltaan huolehtimassa tietosuojan 
toteutumisesta. Tietosuojavastaavalla on siten syytä olla 
varahenkilö. Tietosuojavastaavan varahenkilön nimittämisellä 
pyritään suunnitelmallisesti ja hallitusti varautumaan varsinaisen 
tietosuojavastaavan äkillisiin poissaoloihin ja turvaamaan näistä 
poissaoloista sekä loma-ajoista johtuvat sijaistarpeet sekä 
varmistamaan, ettei kaupungin tietosuojan ohjaaminen ja ilmoitusten 
teko ole pelkästään yhden henkilön varassa. Tapahtuneiden 
ulkoisten muutosten ja yllä olevien perusteluiden perusteella 
kaupungin on syytä päivittää tietosuojavastaavien tilanne ja nimetä 

 tietosuojavastaavan varahenkilön tehtävään tietohallintosuunnittelija 
Teija Ylönen. 

 
Tiedoksianto sähköposti valittu 
   kaupunginlakimies 

  HR-tuki 
  toimialajohtajat   
  toimialasihteerit, hallintoassistentti 

kirjaamo 
  viestintä 
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§ 231 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä Hämeen ELY-
keskuksen kanssa 
khall 19.12.2022 § 231    
477/04.03.01/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen 

kuntaan osoittamisesta ja kotoutumiseen edistämisestä Hämeen 
ELY-keskuksen kanssa. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §   
 
Valmistelija hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä 

puh. 044 797 8577, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  Heinolan kaupungilla on voimassa oleva sopimus Hämeen ELY- 

 keskuksen kanssa pakolaisille annettavista kuntapaikoista ja 
 kotouttamisesta. Sopimusta on päivitetty edellisen kerran vuonna 
 2021. Sopimus vaatii jälleen päivittämistä hyvinvointialueuudistuksen 
 ja 1.3.2023 voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi (HE 135/2022 
 kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua 
 hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja 
 auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttaminen). Sopimus on 
 edellytys kaupungille kohdennettavien korvausten maksamiselle. 

 
Kaupunki on käynyt sopimusmuutokset läpi ELY:n edustajan kanssa 
7.2.2022. Neuvottelu toteutettiin yhteistapaamisena Hollolan ja 
Orimattilan kuntien kanssa.  
 
Sopimusmuutoksissa huomioitiin uudet hallinnolliset rakenteet ja 
kumppanuusyhteistyö hyvinvointialueen kanssa. Heinolaan 
kiintiöpakolaisena vastaanotettavien määrä säilytetään 
sopimuksessa ennallaan (max 15 henkilöä/vuosi, sisältäen 
hätäkiintiöpakolaiset).  
 
1.3.2023 lähtien vuoden Suomessa asuneet tilapäistä suojelua 
saavat oikeuden siirtyä Maahanmuuttoviraston 
vastaanottojärjestelmästä kuntaan ja kunnan palveluiden ja tuen 
piiriin.  

 
Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti, ELY:n käynnistämänä 
prosessina, kun se on Heinolassa hyväksytty. 
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Liitteenä sopimusluonnos Hämeen ELY-keskuksen ja Heinolan 
kaupungin kesken. 
 

 
Tiedoksianto virallinen ote Hämeen ELY-keskus anita.salonen@ely-keskus.fi 
                                  sähköposti maahanmuuttokoordinaattori 

 
 
  
 
 
Liitteet 

3 Luonnos, Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, Hämeen ELY-keskus - Heinolan kaupunki 
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§ 232 Vastaus oikaisuvaatimukseen kaupunginhallituksen päätös 21.11.2022 § 210 
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen myynti, Terveyskeskus ja Palvelukeskus 
Hopeasilta 
khall 19.12.2022 § 232    
761/02.07.00/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
Oikaisuvaatimus pöytäkirjan liitteenä. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää että, se hylkää Pro Heinola ry:n tekemän 

oikaisuvaatimuksen valmistelutekstistä ilmenevin perusteluin. 
 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §  
 
Valmistelija      kaupunginlakimies Teppo Joentausta, puh. 044 469 4361 ja 

     hankejohtaja Heikki Mäkilä, puh. 044 769 4141,  
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

 
Valmistelu Heinolan kaupunginhallitus päätti 21.11.2022 § 210 hyväksyä 

sosiaali- ja terveystoimialan Terveyskeskuksen ja Palvelukeskus 
Hopeasillan myynnin. Kaupunginhallituksen päätöksestä myydä 
kiinteistöillä sijaitsevat rakennukset mainituille yhtiöille tehtiin 
oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan päätöksen kumoamista.  

 
 Päätöksen kumoamista vaadittiin oikaisuvaatimuksessa (liitteenä) 

useilla eri seikoilla. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on mm. 
kuntalain ja Heinolan kaupungin päätöksentekoa ohjaavien normien 
ja kaupungin strategian vastainen, maapoliittisen ohjelman 
vastainen, hyvän hallinnon vastainen sekä avoimen 
päätöksentekostrategian vastainen. Sen lisäksi oikaisuvaatimuksen 
tekijän mukaan päätös ei perustu riittävään ja asianmukaiseen 
valmisteluun eikä asianmukaiseen asemakaavaan.  

 
 Oikaisuvaatimuksen väitettä kuntalain ja kaupungin 

pääätöksentekoa ohjaamien normien vastaisuudesta tulee arvioida 
kuntalain lisäksi kaupungin oman hallintosäännön ja 
kaupunginhallituksen toimintaohjeen valossa. Kuntalain 91 §:n 1 
momentin mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää 
toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille 
ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, 
joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen 
mukaan päätettävä. Saman pykälän 2 momentin mukaan valtuusto 
voi hallintosäännössä antaa kunnan muulle 1 momentissa 



 

Heinolan kaupunki   Pöytäkirja     22/2022 12 

tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa 
edelleen.  

 
 Heinolan kaupungin hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuuston 

tehtävistä on säädetty kuntalaissa. Kuntalain mukaan valtuusto 
vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan 
päätösvaltaa. Valtuuston tehtävänä on päättää palveluverkon 
periaatteista, toimipisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. 
Saman hallintosäännön 56 §:n mukaan kunnan omaisuuden 
luovuttamisesta päättää kaupunginhallitus valtuuston hyväksymien 
perusteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa 
muille toimielimille ja viranhaltijoille.  
 
Kaupunginhallitus on hyväksymässään toimintaohjeessa edelleen 
siirtänyt irtaimen omaisuuden myyntiä ja vuokraamista koskevaa 
toimivaltaansa, mutta ei sellaisen omaisuuden osalta, jonka arvo on 
yli 300 000 euroa. Kunnallishallinnossa ylempi viranomainen voi 
puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluviin asioihin vain 
nimenomaisen säännöksen perusteella. Valtuusto on 
hallintosäännössä siirtänyt kaupungin omaisuuden luovuttamista 
koskevan toimivaltansa kaupunginhallitukselle. Tällöin toimivalta 
asiassa on kaupunginhallituksella, eikä se voi siirtää tämän suuruisia 
päätöksiä ratkaistavaksi valtuustolle tai muulle kaupungin 
viranomaiselle, vaan kaupunginhallituksella on hallintosäännön ja 
kaupunginhallituksen toimintaohjeen mukaan itsellään toimivalta 
päättää kaupungin omaisuuden luovuttamisesta tämän kaltaisissa 
tilanteissa. Kaupunginhallituksen päätös noudattaa kaupungin  
hallintosääntöä ja toimintaohjetta myös oikaisuvaatimuksen tekijän 
väittämän päätöksenteon pilkkomisen suhteen. Kaupunginhallitus on 
toiminut asiassa kuntalain ja omien sääntöjen puitteissa. 

 
 Oikaisuvaatimuksen tekijä on katsonut, että päätös on maapoliittisen 

ohjelman vastainen. Valtuuston hyväksymä maapoliittinen on 
ohjelma on oleellinen osa kaupungin ohjeistoa ja kaupunginhallitus 
on voinut maapoliittisen ohjelman puitteissa päättää itse 
suuntaviivoista ja oikeasta toteuttamistavasta tämänkin päätöksen 
suhteen. Yhdessä omaisuuden luovutuksen perusteiden ja 
periaatteiden kanssa ne ohjaavat kaupungin päätöstoimintaa, mutta 
joka tapauksessa kaupunginhallituksella on ollut tapauskohtaisesti 
mahdollisuus harkita ja päättää myyntiin liittyvistä kysymyksistä ja 
oikeasta toteuttamistavasta. Kaupunginhallitus on tässäkin asiassa 
toiminut ohjelman mukaisesti päättäessään asiasta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille eri seikkoja, joiden mukaan 
asian valmistelu on ollut puutteellista. Oikaisuvaatimuksessa 
nostetaan esille, ettei ennen päätöksentekoa ei olisi selvitetty 
kaikkia asiaan liittyviä seikkoja kaupunginhallitukselle ja sen 
johdosta päätöksenteko olisi lainvastaista. Oikaisuvaatimuksen 
tekijän mukaan kaupunginhallituksen päätöksen olisi perustuttava 
erilliseen kustannushyötyanalyysiin, hinnoittelun olisi perustuttava 
kiinteistöjen tuottoarvioon, ostajien tahdon ilmaisu on ollut epäselvä, 
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sekä päätöksenteossa tulisi huomioida mahdolliset kuntalaisten 
verotulot tai -kertymät. Sen lisäksi oikaisuvaatimuksessa on nostettu 
esille päätökseen liittymätön energialaitoksen myynti. 
 
 
Asian valmistelussa on kysymys asian selvittämisestä sen 
varmistamiseksi, että kaupunginhallituksella on ollut riittävästi tietoa 
ratkaistavasta asiasta. Kaupunginhallituksen jäsenet lähtökohtaisesti 
itse päättävät, minkälaisia selvityksiä he katsovat päätöksentekonsa 
pohjaksi tarvitsevansa. Hallintolain 31 §:n 1 momentin säännöksen 
lähtökohtana on viranomaisen päävastuu asian huolellisesta ja 
asianmukaisesta selvittämisestä. Viranomaisen 
menettelyjohtovaltaan kuuluu vastuu asian ratkaisemisen kannalta 
tarpeellisten tietojen hankkimisesta ja selvitystehtävästä 
huolehtimisesta. Asian riittävä selvittäminen edellyttää, että 
viranomainen hankkii kaikki sellaiset tiedot ja selvitykset, joilla se 
arvioi olevan merkitystä asian ratkaisemiselle. Päätöksen 
valmistelussa ja esittelyssä on noudatettu kuntalain ja 
hallintolain säädöksiä ja kaupunginhallituksella on asiamukaisesti 
esitelty asia. Kaupunginhallitukselle ei ole jätetty asian kannalta 
merkittävää tietoa antamatta tai jätetty riittävästi selvittämättä 
päätöksen taustoja ja seurauksia. Kaupunginhallituksen jäsenet ovat 
voineet keskustella asiasta ja varmistua asian riittävästä 
valmistelusta. Hinnoittelun osalta ratkaisut on mm. tehty sen 
käyttötarkoituksen mukaan, johon ostaja rakennuksia tulee 
käyttämäänkin. 

 
Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille oikaisuvaatimuksessaan, että 
maa-alueen osalta asiaa ei ole arvioitu asianmukaisesti ja 
oikaisuvaatimuksen tekijä tuo näkemyksensä miten hinta olisi tullut 
määritellä tai mitkä asiat mahdollisesti hintaan vaikuttavat. Sen 
lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä nostaa esille asemakaavan 
päivittämistarpeen ja erityisesti sen ajantasaistamisen. 

 
Voimassa olevaa asemakaavaa ei voida pitää vanhentuneena 
kummankaan myyntikohteen kiinteistöjen osalta. Sekä 
terveyskeskuksen että Hopeasillan korttelien rakentaminen ja 
käyttötarkoitus on toteutunut asemakaavan mukaisesti. Kummallakin 
kiinteistöllä on tarkoitus selkeästi jatkaa asemakaavan mukaista 
toimintaa, joten asemakaavojen alueidenkäyttötarkoituksiin ei ole 
muutostarvetta. Asemakaavojen vanhentumista ei voida myöskään 
todeta syntyneen lähiympäristössä toteutuneiden muutosten taikka 
asemakaavoitusta ohjaavien kaavatasojen ja säädösten osalta.  

 
Tontin osalta Heinolan kaupunki on pyytänyt arvion kahdelta 
riippumattomalta arvioitsijalta, jotka ovat omalla ammattitaidollaan 
valinneet käyttämänsä arviointimenetelmän arviointikohteen 
mukaisesti, joten asia on arvioitu lainmukaisesti. Rakennusten hinta 
on muodostunut vapailla markkinoilla siten, että kaupunki on 
käyttänyt ostajien saamiseksi Suomen Toimitilat Oy:n palveluita. 
Heidän kauttaan kaupunki sai ostajaehdokkaat. 
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Kaupunginhallituksen päätös on kuntalain, hallintolain ja kaupungin 
omien sääntöjen mukainen ja kaupunginhallituksen päätös on 
valmisteltu asianmukaisesti. Näiden kaikkien yllä olevien seikkojen 
johdosta oikaisuvaatimus tulee hylätä. 

 
 Esityslistan liitteenä on oikaisuvaatimus asiasta. 
 
Tiedoksianto virallinen ote  oikaisuvaatimuksen laatija  
 
 sähköposti   hankejohtaja 
   kaupunginlakimies 
 
  
 
  
  
 
 
Liitteet 

4 Oikaisuvaatimuus, kaupunginhallituksen päätös 21.11.2022 § 210, Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen myynti, 
Terveyskeskus ja Palvelukeskus Hopeasilta - Pro Heinola ry 
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§ 233 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle hyvinvointilautakunnan päätöksestä 
26.10.2022 § 92 Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset 2022 
khall 19.12.2022 § 233    
234/02.05.01.02/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Lausunto pöytäkirjan liitteenä. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää yhtyä hyvinvointilautakunnan liitteenä 

olevaan lausuntoon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle eikä käytä 
tilaisuutta lausua kaupunginhallituksena asiasta. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §  
 
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunim@heinola.fi 
 
Valmistelu Heinolan hyvinvointilautakunta päätti 14.9.2022 hyväksyä 

liikuntajärjestöjen vuosiavustukset vuodelle 2022. Heinolan NMKY ry 
teki tästä oikaisuvaatimuksen, jonka hyvinvointikunta käsitteli 
26.10.2022 ja hylkäsi kyseisen oikaisuvaatimuksen. Kyseisestä 
päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaaditaan ko. 
hyvinvointilautakunnan päätöksen kumoamista, koska valittajan 
näkemyksen mukaan päätös on syntynyt kuntalain ja hallintolain 
vastaisesti. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kunnallisvalituksen 
johdosta lähettänyt Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa 
koskien ja hallinto-oikeus pyytänyt kaupunginhallitusta oheisen 
valituksen johdosta hankkimaan hyvinvointilautakunnan lausunnon 
sekä varannut kaupunginhalllitukselle tilaisuuden antaa tarvittaessa 
oma lausuntonsa asiasta. 

  
 Heinolan kaupunki katsoo, ettei hyvinvointilautakunnan päätöstä 
14.9.2022 § 77 ole kumottava, samoin kuin siitä tehtyä lautakunnan 
oikaisuvaatimukseen perustuvaa päätöstä 26.10.2022 § 92. 
Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan hyvinvointilautakunnan 
päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valmistelu on 
ollut asian suhteen riittävää ja päätöksen valmistelussa ja esittelyssä 
on noudatettu kuntalain ja hallintolain säädöksiä ja myös 
oikaisuvaatimus on asiamukaisesti esitelty hyvinvointilautakunnalle. 
Lautakunnalle on annettu riittävät tiedot ja päätöksen taustoja ja 
seurauksia on esitelty lautakunnalle. Lautakunnan jäsenet ovat 
voineet keskustella asiasta ja varmistua asian riittävästä 
valmistelusta. Siten voidaan katsoa, että asiaa on selvitetty riittävästi 
ja lautakunnan jäsenet ovat voineet käyttää poliittista 
harkintavaltaansa avustusperiaatteiden mukaisesti päättäessään 
liikunta-avustusten määristä järjestöille. 
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Kaupunki kiistää myös valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa, että 
hyvinvointilautakunta olisi rikkonut päätöksellään hallintolain 6 §:n 
hakijoiden yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua päättäessään 
avustuksista. Hyvinvointilautakunnan päätös on perustunut 
vuosiavustuksen myöntämisessä huomioon otettaviin perusteisiin. 
Lautakunta on ottanut huomioon muun muassa ohjatun 
harrastustoiminnan, seurojen järjestämän kilpailu- ja 
tapahtumatoiminnan ja tilojen käyttämisen. Lautakunta on voinut 
harkintavaltansa puitteissa päättää painoarvot eri kokonaisuuksien 
väliltä. Valmistelussa ja päätöksenteossa on huomioitu mm. seuran 
yhteys kaupungin strategiseen toimintaan, Heinolan harrastemalliin, 
kilpailu- ja tapahtumatoimintoihin, toiminnan kehittymiseen ja 
seurojen kouluyhteistyöhön. Vuoden 2022 talousarvion 
avustusmäärärahoissa on ollut avustuksiin korotus, joka on päätetty 
osoittaa salipulan takia haasteellisiin tilanteisiin joutuneille 
liikuntajärjestöille, mutta näiden määrien osalta lautakunta on voinut 
tehdä päätöksen poliittisen harkintavaltansa puitteissa. 
 
Kaupungin näkemyksen mukaan lautakunta on toimivaltansa ja 
poliittisen päätöksenteon puitteissa voinut määrittää tietyt 
euromääräiset summat liikuntajärjestöille, koska ne ovat perustuneet 
aiemmin hyväksyttäviin yleisiin perusteisiin. Hyvinvointilautakunnan 
päätös liikuntajärjestöjen avustussummien suhteen on ottanut 
huomioon ja noudattaa tasapuolisesti aiemmin lautakunnan 
hyväksymiä liikuntajärjestöjen avustusten myöntämisperusteita ja 
kohdellut hakijoita tasapuolisesti. 

 
 Esityslistan liitteenä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 

lausuntopyyntö, joka sisältää kunnallisvalituksen ja lausunto 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä hallinto-oikeuden pyytämät 
aiemmat päätökset asiasta. 

 
Tiedoksianto virallinen ote hameenlinna.hao@oikeus.fi 
 
 
 
 
hyvoltk 14.12.2022 § 109  
  
 

 
 

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

 
Esittelijä hyvinvointijohtaja Hepo-oja, Pirjo 
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Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-
oikeudelle liitteenä olevan lausunnon. 

 
Toimivalta Hallintosääntö §23  
 
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Heinolan hyvinvointilautakunta päätti 14.09.2022 hyväksyä 

liikuntajärjestöjen vuosiavustukset vuodelle 2022. Heinolan NMKY ry 
teki tästä oikaisuvaatimuksen, jonka hyvinvointikunta käsitteli 
26.10.2022 ja hylkäisi kyseisen oikaisuvaatimuksen. Kyseisestä 
päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaaditaan ko. 
hyvinvointilautakunnan päätöksen kumoamista, koska valittajan 
näkemyksen mukaan päätös on syntynyt kuntalain ja hallintolain 
vastaisesti. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kunnallisvalituksen 
johdosta toimittanut Heinolan kaupungille lausuntopyynnön asiaa 
koskien ja  pyytänyt hyvinvointilautakuntaa antamaan lausunnon. 

 
 Heinolan kaupunki katsoo, ettei hyvinvointilautakunnan päätöstä 
14.09.2022 § 77 ole kumottava, samoin kuin siitä tehtyä lautakunnan 
oikaisuvaatimukseen perustuvaa päätöstä 26.10.2022 § 92. 
Heinolan kaupungin näkemyksen mukaan hyvinvointilautakunnan 
päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valmistelu on 
ollut asian suhteen riittävää ja päätöksen valmistelussa ja esittelyssä 
on noudatettu kuntalain ja hallintolain säädöksiä ja myös 
oikaisuvaatimus on asiamukaisesti esitelty hyvinvointilautakunnalle. 
Lautakunnalle annettu riittävät tiedot ja päätöksen taustoja ja 
seurauksia on esitelty lautakunnalle. Lautakunnan jäsenet ovat 
voineet keskustella asiasta ja varmistua asian riittävästä 
valmistelusta. Siten voidaan katsoa, että asiaa on selvitetty riittävästi 
ja lautakunnan jäsenet ovat voineet käyttää poliittista 
harkintavaltaansa avustusperiaatteiden mukaisesti päättäessään 
liikunta-avustusten määristä järjestöille. 
 
Kaupunki kiistää myös valittajan väitteet kunnallisvalitusasiassa, että 
hyvinvointilautakunta olisi rikkonut päätöksellään hallintolain 6 §:n 
hakijoiden yhdenvertaista ja tasapuolista kohtelua päättäessään 
avustuksista. Hyvinvointilautakunnan päätös on perustunut 
vuosiavustuksen myöntämisessä huomoon otettaviin perusteisiin. 
Lautakunta on ottanut huomioon muunmuassa ohjatun 
harrastustoiminnan, seurojen järjestämän kilpailu- ja 
tapahtumatoiminnan ja tilojen käyttämisen. Lautakunta on voinut 
harkintavaltansa puitteissa päättää painoarvot eri kokonaisuuksien 
väliltä. Valmistelussa ja päätöksenteossa on huomioitu mm. seuran 
yhteys kaupungin strategiseen toimintaan, Heinolan harrastemalliin, 
kilpailu- ja tapahtumatoimintoihin, toiminnan kehittymiseen ja 
seurojen kouluyhteistyöhön.  Vuoden 2022 talousarvion 
avustusmäärärahoissa on ollut avustuksiin korotus, joka on päätetty 
osoittaa salipulan takia haasteellisiin tilanteisiin joutuneille 
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liikuntajärjestöille, mutta näiden määrien osalta lautakunta on voinut 
tehdä päätöksen poliittisen harkintavaltansa puitteissa. 
 
Kaupungin näkemyksen mukaan lautakunta on toimivaltansa ja 
poliittisen päätöksenteon puitteissa voinut määrittää tietyt 
euromääräiset summat liikuntajärjestöille, koska ne ovat perustuneet  
aiemmin hyväksyttäviin yleisiin perusteisiin. Hyvinvointilautakunnan 
päätös liikuntajärjestöjen avustussummien suhteen on ottanut 
huomioon ja noudattaa tasapuolisesti aiemmin lautakunnan 
hyväksymiä liikuntajärjestöjen avustusten myöntämisperusteita ja 
kohdellut hakijoita tasapuolisesti. 

 
 Esityslistan liitteenä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 

lausuntopyyntö, joka sisältää kunnallisvalituksen ja lausunto 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

 
Tiedoksianto sähköposti  kaupunginhallitus 
  
 
 
Liitteet 

5 Julkaistava - Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 2.12.2022 hyvinvointilautakunnan päätöksestä 
26.10.2022, § 92: Liikuntatoiminnan vuosiavustukset 2022 

6 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle hyvinvointilautakunnan päätöksestä 26.10.2022 § 92: 
Liikuntajärjestöjen vuosiavustukset 2022 

7 liite kh 29.10.2018 §219 liitteineen 
8 liite hyvltk 19.1.2022 §5 liitteineen 
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§ 234 Uusien jäsenten kutsuminen Heinolan valtuuskuntaan 
khall 19.12.2022 § 234    
84/00.02.05/2022    
 
 

 
 

Päätös Päätettiin yksimielisesti siirtää asian käsittely seuraavaan 
kaupunginhallituksen kokoukseen eli 16.1.2023. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää  

 
1. merkitä saapuneet ehdotukset tiedoksi ja  
 
2. uusien jäsenten kutsumisesta Heinolan valtuuskuntaan. 

 
Toimivalta Heinolan hallintosääntö 5 luku 22 §, Heinolan valtuuskunnan 

säännöt kohta 3.   
 
Valmistelija johdon assistentti Teija Lepinsalo 

puh. 050 595 1428, teija.lepinsalo@heinola.fi 
 
Valmistelu Heinolan valtuuskunta on Heinolan kaupunginvaltuuston perustama 

asiantuntija- ja neuvotteluelin. Valtuuskunnan tarkoituksena on edis-
tää Heinolan kaupungin sivistyksellistä, sosiaalista ja taloudellista 
kehitystä tukemalla aloittein, neuvoin ja muin tavoin näihin päämää-
riin tähtääviä suunnitelmia ja hankkeita. 

 
 Valtuuskuntaan kuuluu enintään 50 Heinolan kaupunginhallituksen 

kutsumaa, nimeämishetkellä Heinolan kaupungin ulkopuolella asu-
vaa jäsentä. Jäsenten tulee olla yhteiskunnallisessa toiminnassa 
kunnostautuneita kansalaisia, jotka ovat halukkaita edistämään val-
tuuskunnan säännöissä mainittuja tavoitteita. Heinolan 
valtuuskunnassa on tällä hetkellä 40 jäsentä. 

 
 Kaksi henkilöä ovat ilmaisseet halukkuutensa edistää Heinolan val-

tuuskunnan tavoitteita. Heidän kutsumisestaan valtuuskunnan jäse-
niksi on tehty kaupunginhallitukselle ehdotus syksyllä 2022 ja 
tarkemmat tiedot heistä on julkaistu kaupunginhallituksen 
Teamsissa. 

 
Tiedoksianto  
 sähköposti  johdon assistentti 
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Heinolan kaupunki   Pöytäkirja     22/2022 21 

 
§ 235 Vuoden 2023 eduskuntavaalien laitosäänestyspaikat Heinolassa 
khall 19.12.2022 § 235    
652/00.00.00.01/2022    
 
 

 
 

Päätös Kaupunginhallitus päätti v. 2023 eduskuntavaalien 
laitosäänestyspaikat ehdotuksen mukaisesti. 

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2023 eduskuntavaalien 

laitosäänestyspaikat Heinolassa ovat: 
 
Sairaalat: 
1. Heinolan perusterveydenhuollon osastot 
 
Ympärivuorokautista hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt: 
1. Asumispalveluyksikkö Hopeasilta 
2. Asumispalveluyksikkö Mäntylä 
3. Kehitysvammaisten asumispalvelut Sahanniemi 
4. Villa Ilo 
5. Aurinkolinna 
6. Jyränkölän Setlementti ry:n Jyränkölän palvelutalot  
7. Hoivakoti Paavali 
8. Hoivakoti Tähtiniemi 
9. Hoivakoti Lähteenpuisto 
10. Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Torikadun 
palvelukeskus. 

 
Toimivalta Vaalilaki 9 §  
 
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Vaalilain 9.1 § 3 kohdan mukaan ennakkoäänestys on toimitettava 

sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä muissa 
kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon 
toimintayksiköissä sekä kunnan alueella sijaitsevissa 
rangaistuslaitoksissa. 

 
Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies 
  johdon assistentti 
  asiakirjahallintosihteeri Minna Ollikainen 
  ICT, Timo Kujala ja Katja Marttila 
  viestintä 
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§ 236 Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikat Heinolassa 
khall 19.12.2022 § 236    
652/00.00.00.01/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus ennakkoäänestyspaikkoja koskien hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 eduskuntavaalien 

ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat liitteen mukaisesti. 
 
Toimivalta Vaalilaki 9 §  
 
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 22.-28.3.2023.  
Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin päätettävä 
kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. 

 
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan 
yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista 
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. 
Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille 
kuntaa/kaupunkia, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman 
tasaisesti eri paikkojen kesken. 
 
Esityslistan liitteenä ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat. 

 
Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies 
  johdon assistentti 
  asiakirjahallintosihteeri Minna Ollikainen 
  ICT, Timo Kujala ja Katja Marttila 
  viestintä 
 
 
Liitteet 

9 Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Heinolassa 
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§ 237 Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat Heinolassa 
khall 19.12.2022 § 237    
652/00.00.00.01/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotus vaalipäivän äänestyspaikkoja koskien hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikat 

järjestettävissä eduskuntavaaleissa ovat seuraavat: 
 
Nro   Äänestysalue         Äänestyspaikka  Osoite 
001   Keskusta Kaupungintalon aula  Rauhankatu 3 
002   Pohjoinen Kirkonkylän koulu            Koulukuja 1 
003   Pyhätön Koulutuskeskus Salpaus Opintie 1 
004   Tommola Tommola-talo  Hiidenhaudantie 2 
005   Jyränkö Jyrängön koulu  Koskensaarentie 7 
006   Eteläinen Sinilähde-talo  Aholantie 8 

 
Toimivalta Vaalilaki 9 §  
 
Valmistelija kaupunginlakimies Teppo Joentausta 

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

kotimaan yleiset äänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista 
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. 
 
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2024. 

 
Tiedoksianto sähköposti kaupunginlakimies 
  johdon assistentti 
  asiakirjahallintosihteeri Minna Ollikainen 
  ICT, Timo Kujala ja Katja Marttila 
  viestintä 
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§ 238 Kokouskutsuja 
 
Khall  
   
 
Päätös  Merkittiin kokoukset tiedoksi. Kaupunginhallitus ei antanut erityisiä 

evästyksiä. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää mahdollisten evästysten antamisesta. 
  
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi,  
 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Saapuneita kokouskutsuja: 
 
 - Päijät-Hämeen liiton maakuntahallituksen kokouksen 20.12.2022 

esityslista, edustaja Kirsi Lehtimäki 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus 20.12.2022, 
varaedustaja Heimo Riutta 

 
 Kokouskutsut nähtävänä kaupunginhallituksen Teams-työtilassa. 
 
Tiedoksianto  
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§ 239 Saapuneet asiakirjat 
 
Khall  
  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä saapuneet asiakirjat tiedoksi. 
 
Valmistelu 29.11.-19.12.2022 välillä tiedoksi tulleet asiakirjat ovat 

kaupunginhallituksen jäsenten tutustuttavissa Teams-työtilassa. 
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§ 240 Päätöksiä ja tiedoksiantoja 
 
Khall  
  
Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä päätökset tiedokseen ja 

 
1. todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja 
viranhaltijoiden päätöksiin sekä 
 
2. tyytyä tehtyihin päätöksiin.  

 
Valmistelu Kooste kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä 

ajalta 24.11.-14.12.2022 on tutustuttavissa kaupunginhallituksen 
Teams-työtilassa.  

 
 Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä 

toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy-
täkirjanpitäjältä. 

  
 Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla 

(www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset). 
 
 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm 
  

Tekninen lautakunta 23.11.2022 29.11.2022 
 
 Lautakunnan pöytäkirja on kaupungin nettisivuilla. 
 
 Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien ym. 

pöytäkirjat: 
 
 Pöytäkirjat                  Kok. pvm Toim. pvm 
   

Päijät-Hämeen aluehallitus 14.11.2022 
28.11.2022 
12.12.2022 

28.11.2022 
2.12.2022 
14.12.2022 

Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymän hallitus 

24.10.2022 
8.11.2022 
21.11.2022 
5.12.2022 
9.12.2022 

30.11.2022 
30.11.2022 
30.11.2022 
14.12.2022 
14.12.2022 

Koulutuskeskus Salpaus -
kuntayhtymän yhtymäkokous 

22.11.2022 
29.11.2022 

2.12.2022 
2.12.2022 

Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuusto 2.12.2022 9.12.2022 
Lahden seudun MAL-sopimuksen ja 
kaupunkiseutusuunnitelman 

9.12.2022 12.12.2022 
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seurantaryhmä 
 
 Kuntayhtymien ym. pöytäkirjat ovat tutustuttavissa 

kaupunginhallituksen Teams-työtilassa. 
 
 Heinolan kaupungille on saapunut seuraavia päätöksiä ja 

tiedoksiantoja: 
- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1.12.2022 H2441/2022 
koskien Heinolan elinvoimalautakunnan päätöstä 6.10.2021 § 65  
Rakennuspaikoiksi tarkoitettujen kiinteistöjen tai määräalojen myynti- 
ja varaamisohjeet 
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 30.11.2022 
§ 13 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän omistajakuntien 
välinen sopimus maksuosuuksien oikaisemisesta vuosilta 2017 ja 
2019 

 
 Asiakirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen Teams-

työtilassa. 
  
 
 
 
 
Liitteet 
10 Yhteiset palvelut -toimialan viranhaltijapäätökset 24.11.-14.12.2022 
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§ 241 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 
 
Khall  
  
 
Päätös Merkittiin infoasiat tiedoksi. 
 
Esittelijä  kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi. 
  
Valmistelija kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh. 040 086 2977 ja hallinto- ja 

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

        
 

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 226, § 227, § 228, § 229, § 233, § 234, § 235, § 
236, § 237, § 238, § 239, § 240, § 241 
 
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: § 230, § 231 
 
Heinolan kaupunki 
 
 
Oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat 
 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 

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

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Heinolan kaupunki 
kaupunginhallitus 
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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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 232 
 
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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