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§ 65 Vuoden 2022 talousarviomuutokset 
valt 12.12.2022 § 65    
835/02.02.02/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia 

seuraavasti: 
 
Tuloslaskelmaosa:  
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
Nettotuottoarviota vähennetään 3 000 000 euroa 
 
 
Käyttötalousosa:  
 
Rakennusvalvonnan tulot, tuloarvion lisäys 105 000 euroa 
 
 
Investointiosa, teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti: 
 
Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:  
 
Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 
euroa (valtuusto sitovuustaso) 
 
Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 
euroa. 
 
Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat: 
 
Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa 
(valtuusto sitovuustaso) 
 
Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, 
määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso) 
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Sijoitusten talousarviomuutos heikentää tilinpäätösennusteen tulosta 
3 milj. euroa ja rakennusvalvonnan muutosesitys parantaa tulosta 
105 t euroa. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 § ja 8 luku 53-55 § 
 
Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle 
talousarviovuoden aikana.  

 
Tiedoksianto sähköposti  toimialajohtajat 
   taloussuunnittelijat 
 
 
valt 05.12.2022 § 225  
  
 
 

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.    
 
Päätösehdotus  
                                       Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle talousarviomuutoksia 

seuraavasti: 
 
Tuloslaskelmaosa:  
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
Nettotuottoarviota vähennetään 3 000 000 euroa 
 
 
Käyttötalousosa:  
 
Rakennusvalvonnan tulot, tuloarvion lisäys 105 000 euroa 
 
 
Investointiosa, teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti: 
 
Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:  
 
Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 
euroa (valtuusto sitovuustaso) 
 
Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 
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euroa. 
 
Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat: 
 
Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa 
(valtuusto sitovuustaso) 
 
Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, 
määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso) 
 
Sijoitusten talousarviomuutos heikentää tilinpäätösennusteen tulosta 
3 milj. euroa ja rakennusvalvonnan muutosesitys parantaa tulosta 
105 t euroa. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 53-55 § 
  
Valmistelija  hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle 
talousarviovuoden aikana.  

 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.11.2022 hyväksynyt 
talousarviomuutoksia sekä tuloslaskelmaosaan (sijoitustuotot) että 
teknisen toimialan investointiosaan alla olevan mukaisesti.  
 
Lupa- ja valvontalautakunta on tehnyt oman esityksensä 
talousarviomuutoksia koskien kokouksessaan 16.11.2022 
seuraavasti. Nämä eivät ole olleet mukana 28.11.2022 
kaupunginhallituksen käsittelyssä.  
 
Lupa- ja valvontalautakunnan esitys on seuraava:  
 
Vuoden 2022 aikana rakentaminen on ollut vilkasta. Heinolan 
kaupungin alueelle on rakennettu isompia rakennuskohteita, joista 
on tullut rakennusvalvonnalle lupatuloja arvioituja enemmän. 
Rakentamisen pääpaino on ollut teollisuudessa, hoivatilojen 
rakentamisessa, lomarakentamisessa sekä korjaus- ja muutostöiden 
rakentamisessa. 
 
Vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä lupa- ja 
valvontatoimialan tuloiksi arvioitiin 584 500 €.  
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Lupa- ja valvontatoimialan tulot muodostuvat rakennusvalvonnan ja 
ympäristötoimiston lupamaksuista sekä kuntien välisestä 
yhteistyöstä muodostuvista maksuista. 
 
Rakennusvalvontamaksujen tuotoiksi arvioitiin vuoden 2022 
talousarvion laadinnan yhteydessä 413 000 €. Lokakuun loppuun 
mennessä rakennusvalvonnan maksutuotot olivat noin 467 000 € eli 
54 000 € yli budjetoidun (13,08 %). Loppuvuoden lupamaksujen 
tuloarvio riippuu rakennuslupahakemusten määrästä ja laadusta. 
Näillä näkymin tulokertymä loppuvuoden aikana tulee olemaan 30 
000 – 40 000 €. 
 
Saatujen lupatulojen vuoksi lupa- ja valvontatoimialan talousarviota 
muutetaan lupamaksutuottojen osalta seuraavasti: 
rakennusvalvonnan tuloarvio nostetaan 518 000 euroon eli tehdään 
talousarviomuutosesitys tuloarvion lisäyksestä 105 000 euroa.  
 

Jatkokäsittely valtuusto 
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khall 28.11.2022 § 216  
 
 

 
 

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

talousarviomuutoksia seuraavasti: 
 
Tuloslaskelmaosa:  
 
Rahoitustuotot ja -kulut 
Nettotuottoarviota vähennetään 3 000 000 euroa 
 
 
Investointiosa, teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti: 
 
Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:  
 
Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 
euroa (valtuusto sitovuustaso) 
 
Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 
euroa. 
 
Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat: 
 
Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa 
(valtuusto sitovuustaso) 
 
Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, 
määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso) 
 
Sijoitusten talousarviomuutos heikentää tilinpäätösennusteen tulosta 
3 milj. euroa. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 8 luku 53-55 §   
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Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, 044 780 1420, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

 
Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle 
talousarviovuoden aikana.  

 
Maailmanlaajuinen tilanne on vaikuttanut vahvasti 
sijoitusmarkkinoihin, ja sijoitustuotot ovat kääntyneet negatiiviseksi. 
Talousarviota on jo aiemmin muutettu sijoitustuottojen osalta 
vähentämällä niitä 3,7 milj. eurolla.  
 
Lokakuun lopun tilanteen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella 
sijoitussalkun arvo on n. 9 milj. euroa aiempaa vuotta alhaisempi. 
Tuotto-odotukset eivät täyttyne vuodelta 2023, joten on 
tarkoituksenmukaista tehdä talousarviomuutos sijoitustuottojen 
nettomenoihin.  
 
Tekninen lautakunta on tehnyt omat alla olevat esityksensä 
talousarviomuutoksista talousarvion investointeja koskien.  
 

 
tekltk 23.11.2022 § 57  
  

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo 
 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen 

valtuustolle tekniikkatoimialan talousarviomuutoksia ja määrärahojen 
uudelleen kohdentamisia seuraavasti: 
 
Investointiosa 
 
Tilakeskus, hankekohtaiset investointimäärärahat:  
 
Kailas-talo, määrärahan lisäys 1 550 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan vähennys 2 700 000 
euroa (valtuusto sitovuustaso) 
 
Torikatu 8 Spotin tilojen peruskorjaus, määrärahan lisäys 754 000 
euroa. 
 
Kuntatekniikka, hankekohtaiset investointimäärärahat: 
 
Keskustan kehittäminen, määrärahan vähennys 200 000 euroa 
(valtuusto sitovuustaso) 
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Sinitaival eteläosa, määrärahan vähennys 100 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Mustikkahaan katu, määrärahan vähennys 80 000 euroa (valtuusto 
sitovuustaso) 
 
Vierumäen yrityspuiston I-vaiheen loppuun saattaminen, 
määrärahan lisäys 1 022 800 (valtuusto sitovuustaso) 

 
Toimivalta hallintosääntö § 23  
 
Valmistelija teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, 

etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Kuntalain mukaan valtuusto päättää muutoksista talousarvioon. 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle 
talousarviovuoden aikana. 

 
 Tekniikkatoimialan talousarvion toteutuma-arvion perusteella on 

todettu tarvetta muuttaa valtuuston hyväksymän talousarvion 
investointiosan hankekohtaisia määrärahoja.  

 
 Tekniikkatoimialan investointihankkeissa on todettu seuraavat 

muutostarpeet valtuuston hyväksymään talousarvioon tai 
lautakunnan hyväksymään käyttösuunnitelmaan vuodelle 2022: 

 
 Tilakeskuksen investoinnit 
 

Kailas-talon rakentaminen, 86300  (valtuusto sitovuus) 
 
Rakentamismenot ovat kuluvana vuonna toteutuneet talousarviota 
suurempina, mutta rakennushankkeen kokonaiskustannusarvion 
arvioidaan kuitenkin pysyvän alle hyväksytyn  kaupungin 
taloussuunnittelussa toistaiseksi hyväksytyn 20 miljoonan euron 
kokonaiskustannusraamin.  Suunnittelun ja rakentamisen 
sopimuksien mukaiset kustannukset ovat yhteensä 18 745 000 €. 
Kun mukaan lasketaan lisä- ja muutostyöt sekä Ukrainan sodan 
pakotteiden aiheuttamat kustannukset hankkeen 
kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 19,5 M€. 
 
Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 10 390 000 € ja arvio 
määrärahan nostotarpeeksi on 1 550 000 €. 

 
Kirkonkylän koulun peruskorjaus, 86800  (valtuusto sitovuus) 
 
Hanke on yleissuunnitteluvaiheessa ja rakennuslupaa haetaan 
joulukuussa 2022, joten kustannukset ovat toteutuneet varsin 
hillitysti. Samoin rakentamisen aloittaminen on siirtynyt kesään 2023. 
Arvio vuoden 2022 menototeumaksi on 200 000 € ja arvio 
määrärahan laskutarpeeksi on 2 700 000 €. 
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Kailas-talon irtokalustehankinta, 86302  
 
Irtokalusteet on kilpailutettu kesällä 2022 ja kokonaishinta 
kalustetoimituksella on 610 000 €.  Arvio vuoden 2022 
menototeumaksi on 450 000 € ja arvio määrärahan nostotarpeesta 
on 160 000 €. 
 
Kirkonkylän liikuntahallin LVI-peruskorjaus, 88303 
 
Liikuntahallin LVI-peruskorjaus toteutettiin kesällä ja syksyllä 2022. 
Peruskorjauksen yhteydessä tarkastettiin ja korjattiin sekä uusittiin 
vuodelta 2000 peräisin olevaa vesikatetta. Samalla parannettiin hallin 
valaistusta energiatehokkaimmilla led-valaisimilla, maalattiin tilojen 
pintoja ja parannettiin kuntosalia. Arvio menototeutumaksi oli 
400 000 €, toteutuneet kustannukset 810 000 € ja arvio määrärahan 
nostotarpeeksi on 410 000 €. 
 
Toripalvelurakennuksen rakentaminen, 80200 
 
Hanke on edelleen hankesuunnitteluvaiheessa ja on tarkoitus 
toteuttaa torin parantamisen yhteydessa. Arvio v. 2022 
menototeumaksi on 20 000 €  arvio määrärahan laskutarpeeksi on 
200 000 €. 
 
Kaupungintalon peruskorjaus, 80303 
 
Hanke on edelleen hankesuunnitteluvaiheessa ja on odottanut 
laajempaa päätöstä toimitiloista. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 
20 000 € ja arvio määrärahan laskutarpeeksi on 100 000 €. 
 
Torikatu 8:n Spotin tilojen remontti (valtuusto sitovuus, uusi tarve) 
 
Marjatta ja Eino Kollin säätiö lahjoitti kaupungille vuonna 2020 KOy 
Torikatu 8:n osakkeita, jotka oikeuttavat liiketilan hallintaan. 
Liiketilaan siirrettiin myöhemmin Spotti.  Liiketilan käyttöönotto 
edellytti remonttia, jonka toteutti Marjatta ja Eino Kollin säätiö. Tilojen 
remontti oli tarkoitus maksaa rahoitusvastikkeena. Remontin 
urakkasopimuksen hinta oli 697 091 € ja urakan aikana syntyneet 
lisä- ja muutostyöt 151 163,93 €. Tästä summasta on aiemmin 
maksettu pääomavuokrana 94 144,03 €. Maksamaton osuus on 
754 110 €. Arvio määrärahan nostotarpeeksi on 754 000 € 

 
Kaikkiaan tilakeskuksen investointihankkeissa arvioidaan 
määrärahoilla olevan laskutarvetta yhteensä 26 000 €. 
 
Kuntatekniikan investoinnit 
 
Keskustan kehittäminen, 55001 
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Torin suunnittelu ja rakentaminen ei toteutunut arvioidussa 
laajuudessa. Myös Virtakadun saneerauksen kustannukset ovat 
arvioitua pienemmät, joten hanke on toteutunut talousarviota 
alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen 
menototeuma oli 82 €. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 500 000 €, 
eli arvio määrärahan vähennystarpeeksi on 200 000 €. 
 
Sinitaival eteläosa, 58002 
 
Sinitaival I- Ja II-vaiheen loppuun saattaminen saadaan hoidettua 
arvioitua pienemmilla kustannuksilla. Hanke on toteutunut 
talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-
9/2022 hankkeen menototeuma oli 100 624 €. Arvio v. 2022 
menototeumaksi on 300 000 €, eli arvio määrärahan 
vähennystarpeeksi on 100 000 €. 
 
Mustikkahaan katu 55004 
 
Suunnitteluun varattu määräraha tulee alittumaan tänä vounna. 
Osavuosikatsauksessa 1-9/2022 hankkeen menototeuma oli 32 546 
€. Arvio v. 2022 menototeumaksi on 150 000 €, eli arvio määrärahan 
vähennystarpeeksi on 80 000 €. 
 
Yhteensä 380 000 €. 
 
Muu kuntatekniikka 
 
Kaikkia hankkeita ei ole pystytty saattamaan loppuun suunnitellusti. 
Perusteluina ovat suunnitelmien myöhästymiset, erilaisten tavaroiden 
ja komponettien pitkät toimitusajat (pyöräkuormaaja tulee Suomeen 
vasta tammikuun lopulla 2023). Hankkeet ovat toteutuneet 
talousarviota alemmin kustannuksin. Osavuosikatsauksessa 1-
9/2022 hankkeiden menototeuma oli 1  716 950 €. Arvio v. 2022 
menototeumaksi on 4 915 000 €, eli arvio määrärahan 
vähennystarpeeksi on 720 000 €. 
 
Mikäli valtuusto hyväksyy kuntatekniikan määrärahavähennysten 
siirron käytettäväksi Vierumäen yrityspuiston I-rakennusvaiheen 
loppuun saattamiseksi, niin kaikkiaan kuntatekniikan 
investointihankkeissa arvioidaan määrärahoilla olevan 
vähennystarvetta yhteensä 77 000 €. 

 
Jatkokäsittely kaupunginhallitus, valtuusto 
 
Tiedoksianto sähköposti  talouspalvelut, taloustuki@heinola.fi 
  talousjohtaja 
  tekniikkatoimiala 
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§ 66 Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026 
valt 12.12.2022 § 66    
688/02.02.00/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin äänestysten jälkeen.  
 
Valtuusto hyväksyi lisäksi teknisenä korjauksena myös 
investointiosan sanalliset täsmennykset sekä talousarvion 
hyväksymisen jälkeen valtuutettu Bondenin tekemän 
toimenpidealoitteen.  
 
Kokouksen kulku 
 
Keskustelun kuluessa valtuutettu Kekkonen esitti valtuutettu Ruuthin 
ja Simpasen kannattamana muutosesityksen, että Heinolan 
Jyrängön päiväkoti säilytetään koko vuoden 2023 
talousarvioesityksessä, jotta voidaan vielä tutkia päiväkodin 
mahdollista sijoittamista koululle.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun 
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on 
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys 
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat 
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka 
kannattavat valtuutettu Kekkosen tekemää esitystä äänestävät Ei. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
 
26 Jaa-ääntä ja 
17 Ei ääntä 
 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 26 vastaan 17 hyväksyneen  
kaupunginhallituksen esityksen talousarviota koskien.  
Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä. 
 
Keskustelun kuluessa myös valtuutettu Erkkilä teki kolme 
muutosesitystä talousarvioon.  
 
Muutosesityksistä ensimmäinen koski seniorikuntosalitoiminnan 
jatkamista terveyskeskuksessa tai ydinkeskustassa muutoin. Esitys 
raukesi kannattamattomana.  
 
Valtuutettu Erkkilä teki valtuutettu Kekkosen kannattamana myös 
muutosesityksen kuntatekniikan talousarvioon, jonka mukaan 
torialueella järjestettäisiin ensi vuoden alussa WC- ja jätehuolto ja 
torialueen kivityksen vaihtamisesta luovutaan. 
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Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun 
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on 
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys 
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat 
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka 
kannattavat valtuutettu Erkkilän tekemää esitystä äänestävät Ei. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
 
28 Jaa-ääntä ja 
15 Ei ääntä 
 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 28 vastaan 15 hyväksyneen  
kaupunginhallituksen esityksen kuntatekniikan talousarviota koskien.  
Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä.  
 
Valtuutettu Erkkilä teki myös valtuutettu Endénin kannattamana 
muutosesityksen, jonka mukaan valtuusto edellyttää sitovana 
tavoitteena, että kouluista ja päiväkodeista laaditaan suunnitelma 
palvelualueista, jossa huomioidaan ennusteet oppilaiden ja lapsien 
määrästä ja että ennen suunnitelman hyväksymistä ei kouluja eikä 
päiväkoteja lakkauteta.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun 
kuluessa on tehty kannatettu muutosesitys, on 
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys 
toimitetaan Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat 
kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka 
kannattavat valtuutettu Erkkilän tekemää esitystä äänestävät Ei. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
 
27 Jaa-ääntä ja 
16 Ei ääntä 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 27 vastaan 16 hyväksyneen  
kaupunginhallituksen esityksen talousarviota koskien.  
Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä. 
 
Keskustelun kuluessa myös valtuutettu Venla Väli-Torala teki 
ehdotuksen, että investointiosan (s. 41) teknisenä korjauksena 
täsmennetään investointiosaa sanallisilla selityksillä. Ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Talousarvion hyväksymisen jälkeen valtuutettu Bonden teki 
hallintosäännön 98 §:n mukaisen toimenpidealoitteen. 
Toimenpidealoitteen mukaan muutosohjelman laadintaan liittyen 
laaditaan investointi- ja korjausvelka-arviot sisältävät 
rahoituslaskelmat v. 2023-2032.  
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Toimenpidealoite hyväksyttiin yksimielisesti. Toimenpidealoite 
kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteenä. 
 
Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 18.33-18.50. 
 
Kaija Järvinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 
19.30.    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se: 

 
1. hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Heinolan kaupungin 
vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 
taloussuunnitelmaksi ja 
 
2. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten 
kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai laajemmin 
kaupungin talousarvion sisältä. 

 
Toimivalta Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 

§ ja 8 luku 51-54 §  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 

vuosille 2023-2026 sekä investoinnit vuosille 2023-2026. 
 
Tiedoksianto sähköposti lautakunnat 
  toimialajohtajat 
  taloussuunnittelijat 
  viestintä, verkkosivut 
 
 
 
khall 28.11.2022 § 217  
  

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.  
 
Keskustelun kuluessa Kauko Kekkonen esitti, että Jyrängön 
päiväkodille otettaisiin vuosi lisäaikaa tarpeellisia lisäselvityksiä 
varten eli varhaiskasvatusta ei siirrettäisi vielä Elämänkaaritalolle ja 
perhepäiväkotiin 1.8.2023, (ta-kirja s. 28). Esitys raukesi 
kannattamattomana.  
 
Kauko Kekkonen päätti jättää asiasta eriävän mielipiteensä, joka 
pöytäkirjan liitteenä.  
 
Keskustelun kuluessa jäsen Väli-Torala teki ehdotuksen inv. osaa 
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koskien: keskustan kehittämiseen varattu investointimääräraha 
puolitetaan ollen sitten 600 000 euroa. Perusteluna esitykselle on se, 
että torin kehittämiseen tehty suunnitelma tulee päivittää ja muuttaa 
investointivaraus sen mukaisesti ensi vuoden aikana. Kauko 
Kekkonen kannatti esitystä.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun 
kuluessa on tehty kannatettu vastaesitys, on asiasta äänestettävä. 
Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan 
Cloudmeetingillä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan 
esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat jäsen Väli-Toralan  
tekemää esitystä äänestävät Ei. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
 
7 Jaa-ääntä ja 
2 Ei ääntä 
 
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7 vastaan 2 
hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen investointiosaa koskien. 
Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä. 
 
Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 16.11-16.18. 

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

 
1. hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen Heinolan kaupungin 
vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 
taloussuunnitelmaksi ja 
 
2. edellyttää, että vuoden aikana tehtävien talousarviomuutosten 
kate haetaan ensisijaisesti toimialojen talousarvioiden tai laajemmin 
kaupungin talousarvion sisältä. 

 
Toimivalta Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 

§  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Kaupunginhallitus on käsitellyt talousarviota ensimmäisen kerran 

kokouksessaan 31.10.2022. Tämän jälkeen korjauksia on tehty mm. 
Kevan tasausmaksujen kohdennuksiin. Lisäksi on huomioitu 
vesilaitoksen maksujen korotukset vuodelle 2023 (teknisen 
lautakunnan päätös 6.10.2022). Talousarvioesitys on n. 282 t euroa 
alijäämäinen. 
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khall 31.10.2022 § 187  
  
 
Päätös Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-

2026 taloussuunnitelman käsittelyn ja merkitsi esityksen tiedoksi. 
Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavissa kokouksissa.  
 
Niina Varjo saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.43 ja Kimmo 
Huvinen klo 15.03.  
 
Asiantuntijana tämän asian käsittelyn aikana toimivat 
elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari (poistui klo 15.55) , teknisen 
toimen johtaja Keijo Houhala (poistui klo 15.55) sekä 
palvelualuejohtaja Anne Andersson (poistui klo 15.46).  
 
Asian käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 14.52-15.02.  

 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 

2023-2026 taloussuunnitelman käsittelyn valmistellun esityksen 
pohjalta. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion ja 
taloussuunnitelman käsittelyä kokouksessaan marraskuussa. 

 
Toimivalta Kuntalaki 39 § ja 110 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 

§  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 

1420 ja talousjohtaja Sanna Kekkonen, puh. 050 306 1961, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

 
Valmistelu Kuntalain 110 § mukaan ”Valtuuston on vuoden loppuun mennessä 

hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio 
ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä 
myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi 
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 
ensimmäinen vuosi.” 

 
 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja 

kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio 
ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen 
turvataan. 

 
 Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. 

Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon 
taseeseen kertyneet ylijäämät.  
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 Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten 
rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- 
tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja 
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan 
toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.  

 
 Talousarvion käyttötalousosassa on toimialoittain esitetty valtuuston 

päätettäväksi määrärahat ja tuloarviot (nettositovuus) sekä 
toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio sisältää myös 
tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Lisäksi on 
esitetty konserniyhteisö Heinolan Vuokra-asunnot Oy:lle esitettävät 
tavoitteet. Erillisenä liitteenä on myös investointiohjelmakooste 
vuoteen 2030.  

 
 Talousarviovalmistelua ja taloustilannetta on käsitelty 

valtuustoseminaarissa 15.-16.9.2022. Kaupunginhallitus on antanut 
20.6.2022 § 115 ohjeet talousarvion laadintaan. 

  
Vuoden 2023 talousarvio on ensimmäinen ns. uuden kuntatalouden 
mukainen talousarvio hyvinvointialueuudistuksen toteutuessa 
vuoden 2023 alusta.  
 
Talousarvioesityksen mukainen tulos vuodelle 2023 on 632 t euroa 
alijäämäinen.  
 
Heinolan kaupungin toimintamenojen arvioidaan olevan vuonna 
2023 yhteensä noin 68,7 milj. euroa ja nettomenojen (toimintakate) 
yhteensä n. 42,8 milj. euroa. Nettomenojen määrä pienenee 
merkittävästi (77,1 milj. eur) hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. 
 
Talousarvioesityksessä veroprosentit on säilytetty vuoden 2022 
tasolla ja verotulojen arvioinnissa on käytetty veroennustekehikkoa. 
Kunnallisveroprosentti kuitenkin muuttuu  
hyvinvointialueuudistuksesta johtuen, kun kunnallisveroa leikataan 
12,64 %-yksikköä. Vuoden 2023 kunnallisveroprosentti on näin ollen 
7,86%. Verotuloarvio vuodelle 2023 on yhteensä n. 39,2 milj. euroa 
ja siis hyvinvointialueuudistuksesta johtuen merkittävästi  (36,7 milj. 
eur) v. 2022 alhaisempi.   
 
Valtionosuuksien määränä on käytetty Valtiovarainministeriön 
ennakkolaskelmia vuoden 2023 valtionosuuksista. Valtionosuuksien 
taso laskee voimakkaasti (75 % 41,6 milj. eur) 
hyvinvointialueuudistuksesta johtuen ja on arviolta vain n. 11,8 milj. 
euroa.  
 
Rahoitustuotot ja -kulut on haastavasta markkinatilanteesta johtuen 
arvioitu vain 1,2 milj. euroksi.  Kunta-alan palkkaratkaisu, korkea 
inflaatio ja energian hinnannousut lisäävät kokonaisuutena talouden 
paineita. 
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Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on n. 9,46 milj. euroa eikä riitä 
kattamaan 10,5 milj. euron poistoja.  
 
Investoinnit ovat yhteensä noin 12,5 milj. euroa, joista 
talonrakennusinvestoinnit ovat n. 2,7 milj. euroa. Maa- ja 
vesirakentamisen investoinnit ovat puolestaan n. 8 milj. euroa. 
Vuonna 2023 tulorahoituksella pystytään kattamaan investoinneista 
n. 75,5 %:a ja osa investoinneista joudutaan kattamaan vieraalla 
pääomalla. 
 
Vierasta pääomaa tarvitaan investointien rahoittamisen lisäksi 
lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2023 lainoja lyhennetään n. 14 milj. 
euroa ja pitkäaikaista lainaa otetaan 15 milj. euroa. Todennäköisesti 
myös lyhytaikaista lainaa tarvitaan vuoden 2023 aikana. 
Asukaskohtaisen lainakannan arvioidaan olevan n. 5 300 euroa. 
 
Liitteenä talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2023-2026 ja investoinnit vuosille 2023-2026. 
 
Asiantuntijoina tämän asian käsittelyn ajan ovat toimialajohtajat sekä 
talousjohtaja.  

 
Jatkokäsittely valtuusto  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
Äänestystiedot 
 Jaa ta-esitys Jyränkö pois / Ei  Muutosesitys Jyränkö v. 2023 mukana/ Tyhjä 
 Jaa  kh/ Ei  Erkkilä/ Tyhjä 
 Jaa kh esitys/ Ei Erkkilän esitys / Tyhjä 
Liitteet 

1 Äänestystiedot 
2 Äänestysluettelo_28112022 217§ 
3 Investointisuunnitelma ta- 2023 ja suunnitelma 2024-2027 
4 Eriävä mielipide_Kekkonen 28112022 
5 Äänestystiedot 
6 Talousarviokirja_2023 valtuusto hyväks12122022 
7 toimenpidealoite 
8 Cloudmeeting_aanestystulosraportti 1 
9 Cloudmeeting_aanestystulosraportti 2 
10 Cloudmeeting_aanestystulosraportti 3 
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§ 67 Heinolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen 
valt 12.12.2022 § 67    
5882/00.01.01.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Hyväksyttyjen muutosten jälkeen valtuusto hyväksyi hallintosäännön 
1.1.2023 alkaen ja kumosi aiemman hallintosäännön ehdotuksen 
mukaisesti.  
 
Keskustelun kuluessa valtuutettu Ruuth esitti valtuutettu Rautkosken 
kannattamana muutosesityksenä, että 56 §:n toisen kappaleen 
osalta valtuuston päätösvaltaa koskeva euromääräinen raja 
lasketaan 1,5 milj. euroon 3 milj. euron sijasta.  
 
Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun 
kuluessa on tehty kannatettu vastaesitys, on 
asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys 
toimitetaan Cloudmeeting -järjestelmällä niin, että ne jotka 
kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät Jaa ja ne jotka 
kannattavat valtuutettu Ruuthin tekemää esitystä äänestävät Ei. 
 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 
 
20 Jaa-ääntä ja 
22 Ei ääntä 
 
 
Puheenjohtaja totesi valtuuston äänin 20 vastaan 22 hyväksyneen 
Ruuthin tekemän muutosesityksen hallintosäännön 56 §:n muutosta 
koskien.   
 
Äänestysluettelo pöytäkirjan liitteenä. 
 
Keskustelun kuluessa myös puheenjohtaja teki ehdotuksen koskien 
hallintosäännön 56 §:n sanamuotoja ja ehdotti, että lauseeseen: 
”Valtuusto päättää kaupungin omaisuuden luovuttamisesta, milloin 
luovutettavan omaisuuden arvo tai kauppahinta” lisätään vielä sana 
tasearvo omaisuuden arvon ja kauppahinnan lisäksi. Ehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä. 

 
    
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se 

 
1. hyväksyy liitteenä olevan muutetun Heinolan kaupungin 
hallintosäännön 1.1.2023 lukien ja 
 
2. kumoaa 21.3.2022 hyväksytyn hallintosäännön. 
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Toimivalta Kuntalaki 14 §, Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 
 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  Esityslistan liitteenä ehdotus Heinolan kaupungin hallintosäännöksi 

1.1.2023 lukien. 
 
Tiedoksianto sähköposti lautakunnat 
  toimialajohtajat 
  viestintä, verkkosivut 
 
 
 
khall 28.11.2022 § 218  
  

 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
 
Päätösehdotus  

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 
1. hyväksyy liitteenä olevan muutetun Heinolan kaupungin 
hallintosäännön 1.1.2023 lukien ja 
 
2. kumoaa 21.3.2022 hyväksytyn hallintosäännön. 

 
Toimivalta Kuntalaki 14 §, Heinolan kaupungin hallintosääntä 2 luku 7 §  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 
 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Hallintosääntöön keväällä 2022 päätettyjen päivitysten jälkeen on 

tullut tarve tehdä sääntöön korjauksia mm. 
hyvinvointialueuudistuksen johdosta. Sosiaali- ja terveystoimialaa 
koskevat kohdat on poistettu ja lisäksi on tehty täsmennyksiä 
joidenkin havaittujen epäselvyyksien johdosta.  

 
Jatkokäsittely valtuusto  
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Äänestystiedot 
 Jaa Kh esitys/ Ei  Ruuthin esitys, 1,5 milj. euroa 56 §/ Tyhjä 
Liitteet 

11 Äänestystiedot 
12 Hallintosääntö_päivitys vuodelle 2023_hyväksytty 12122022 
13 Cloudmeeting_aanestystulosraportti 4 
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§ 68 Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen purkaminen 
valt 12.12.2022 § 68    
1161/00.04.01/2022    
 
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin.    
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se 

 
1. toteaa, että pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen 
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueille 1.1.2023, 
2. purkaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen 
1.1.2023 lukien, 
3. toteaa, että kuntayhtymäliikelaitoksen irtain omaisuus, 
lomapalkkavelka, sopimukset ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle 
sosiaali- ja tervedenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain mukaisesti, 
4. toteaa, että kuntayhtymäliikelaitokseen ennen aikaa 1.1.2023 
kohdistuvat saatavat, velat, rahoitusarvopaperit ja 
rahat/pankkisaamiset jäävät luovuttavalle organisaatiolle sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain mukaisesti ja 
5. päättää, että Päijät-Hämeen liiton tulee tehdä loppuselvitys 
kuntayhtymäliikelaitoksen nettovarallisuudesta, kun tilinpäätös 2022 
on valmistunut. Kunnille palautetaan ylijäämä ja alijäämä laskutetaan 
kunnilta yhteistoimintasopimuksessa sovitun mukaisesti. 

 
Toimivalta Heinolan kaupungin hallintosääntö 2 luku 7 §  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Tiedoksianto virallinen ote toimisto@paijat-hame.fi 
 
 
 
khall 28.11.2022 § 220  
  
 

 
 

Päätös Ehdotukset hyväksyttiin. 
 
Esittelijä kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari 
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Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 
1. toteaa, että pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen 
pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 
hyvinvointialueille 1.1.2023, 
2. purkaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos kuntayhtymäliikelaitoksen 
1.1.2023 lukien, 
3. toteaa, että kuntayhtymäliikelaitoksen irtain omaisuus, 
lomapalkkavelka, sopimukset ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueelle 
sosiaali- ja tervedenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain mukaisesti, 
4. toteaa, että kuntayhtymäliikelaitokseen ennen aikaa 1.1.2023 
kohdistuvat saatavat, velat, rahoitusarvopaperit ja 
rahat/pankkisaamiset jäävät luovuttavalle organisaatiolle sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 
annetun lain mukaisesti ja 
5. päättää, että Päijät-Hämeen liiton tulee tehdä loppuselvitys 
kuntayhtymäliikelaitoksen nettovarallisuudesta, kun tilinpäätös 2022 
on valmistunut. Kunnille palautetaan ylijäämä ja alijäämä laskutetaan 
kunnilta yhteistoimintasopimuksessa sovitun mukaisesti. 

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

puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu  Päijät-Hämeen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi 18.11.2022 liiton 

puolesta Päijät-Hämeen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen. 
Sopmusosapuolina olivat Heinolan, Lahden ja Orimattilan kaupungit 
sekä Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Hämeenkosken, 
Kärkölän, Nastolan, Padasjoen ja Sysmän kunnat. 
 
Yhteistoimintasopimuksen mukaan alueellisen pelastustoimen 
hallinnosta vastaa Päijät-Hämeen liitto, jonka ylläpitämä Päijät-
Hämeen pelastuslaitos vastaa pelastustoimilain 4 §:n mukaisten 
tehtävien hoitamisesta maakunnan alueella. Pelastustointa 
hoidetaan liikelaitoksena liiton hyäksymän Päijät-Hämeen 
pelastuslaitoksen johtosäännnön ja muiden liiton sääännösten 
mukaisesta. Yhteistomiintasopimuksen mukainen pelastulaitoiksen 
toiminta alkoi 1.1.2004. 
 
Maksuosuusperusteet muutettiin asukaslukuun perustuvaksi ja Iitin 
kunta lisättiin sopimusosapuoleksi yhteistoimintasopimukseen 
maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2020. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastusoimen uudistus 
 
Eduskunta on hyväksynyt sote- ja pelastustoimen uudistuksen 
keskeiset lait (EV 111/2021) ja ne on vahvistettu 29.6.2021. Lait 
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tulevat voimaan porrastetusti. 
 
Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021 
Pelastustoimen järjetämisvastuu siirtyy kokonaisuudessaan 
hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Laissa pelastustoimen 
järjestämisestä 613/2021 säädetään järjestämisvastuusta 
pelastustoimessa. Lain mukaan hyvinvointialue vastaa 
pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. 
 
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta 616/2021 
Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön 
voimaanpanosta 616/2021 sisältää määräykset pelastustoimen 
käytössä olevan irtaimen omaisuuden (23 §), lomapalkkavelan (24 
§), sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle (25 §) 
sekä omaisuusjärjestelyjä koskevista kirjauksista kunnan ja 
hyvinvointialueen kirjanpidossa (42 §). 
 
23 § Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen käytössä olevan irtaimen omaisuuden siirtyminen 
hyvnvointialueelle 
”Hyvinvointialueelle siirtyvät 1. päivänä tammikuuta 2023 sen 
järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen 
omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä 
immateriaaliset oikeudet ja luvat.” 
 
Hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialueelle siirtyvästä 
irtaimistosta ei makseta kunnalle korvausta. Irtaimiston poistuminen 
katetaan kunnan peruspääomaa alentamalla 42 §:n mukaisesti. 
 
Pelastuslaitoksella ei ole omassa pääomassa peruspääomaa. 
Pelastuslaitoksen oma pääoma koostuu edellisten tilikausien sekä 
tilikauden ylijäämästä.  

 
24 § Kunnan jäjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen henkilöstöön kohdistuva lomavelka 
”Hyvinvointialueelle siirtyy 1. päivänä tammikuuta 2023 kunnan 
järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstöön 
kohdistuva lomapalkkavelka.” 
 
Sote-uudistuksessa on linjattu, että kunnat eivät erikseen maksa 
hyvinvointialueille vuoden vaihteessa 2022-2023 erääntyvää 
lomapalkkavelkaa. Hyvinvointialueet vastaavat lomapalkasta ja 
vastuu sisältyy hyvinvointialueille siirtyvään rahoitukseen. 
Pelastuslaitoksen lomapalkkavelkaa ei makseta, vaan velka lisätään 
omaan pääomaan. 
 
25 § Kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen 
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hyvinvointialueille 
”Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja teveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1. päivästä 
tammikuuta 2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi. Jos 
sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunta tekee 26 §:ssä 
tarkoitetussa selvityksessä esityksen sopimukseen liittyvä vastuun 
jakautumisesta. 
 
Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen hyvinvointialueelle eivät 
kuitenkaan, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi, siirry: 
1. sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut 
osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa 
sopimuskauden päätyttyä; 
2. vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä 
seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän 
lain vahvistamisen jäkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä 
hyvinvointialueelle. 
 
Jos kunta on toiminut ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoa joko voimassa olevan 
lainsäädännön tai kuntaa sitovan sopimuksen vastaisesti, kunta 
vastaa tästä aiheutuvista seuraamuksista.” 
 
42 § Omaisuusjärjestelyjä koskevat kirjaukset kunnan ja 
hyvinvointialueen kirjanpidossa 
”Edellä 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien jäsenosuuksien ja 23 
§:ssä tarkoitetun irtaimen omaisuuden siirto hyvinvointialueisiin 
kirjataan kunnan kirjanpidossa peruspääomaa vataan, jollei kunta 
toisin päätä. Hyvinvointialueelle siirtyvä lomapalkkavelka kirjataan 
peruspääomaan. Hyvinvointialuella omaisuuden ja velkojen siirto 
kirjataan asianomaisiin omaisuus- ja velkaeriin sekä 
peruspääomaan. 
 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut siirrot kirjataan kunnan 
tliinpäätöksen mukaisilla kirjanpitoarvoilla. 
 
Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto voi antaa 
oheita ja lausuntoja tämän pykälän soveltamisesta.” 
 
Maakuntavaltuuston ja jäsenkuntien tulee tehdä päätös 
kuntayhtymäliikelaitoksen purkamisesta ja loppuselvityksen 
ajankohdasta. 

 
Jatkokäsittely valtuusto 
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§ 69 Aloitteet 
 
valt  
  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi, että aloitteita ei annettu. 
 
Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä aloitteet tiedokseen. 
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 
 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Valtuusto päättää merkitä tiedokseen saapuneet aloitteet. 
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§ 70 Ilmoitusasiat 
 
valt  
  
 
Päätös Merkittiin tiedoksi valtuuston kokous- ja seminaariaikataulut vuodelle 

2023. Kokousten alkamisaika on klo 17.00. 
 
Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä asiat tiedokseen. 
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 
 puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Valtuusto päättää merkitä tiedokseen ilmoitusasiat. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 65, § 69, § 70 
 
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: § 66, § 67, § 68 
 
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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