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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

kaupunginhallitus    
 
Aika  09.01.2023 klo 15:00 - 15:51 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

Sisällysluettelo   

§ 1 Ajankohtaiskatsaus 4 
§ 2 Digi- ja tietohallintopäällikön viran (125004) rekrytointi 5 
§ 3 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 7 
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

kaupunginhallitus 
 
Aika  09.01.2023 klo 15:00 - 15:51 
 
Paikka  Teams-kokous 
 
Osallistujat 
 Nimi Tehtävä  
Läsnä Lehtimäki Kirsi puheenjohtaja  
 Wafin Fuat 1. varapuheenjohtaja  
 Karppinen Sanna 2. varapuheenjohtaja  
 Endén Hanna-Liisa jäsen saapui 15:03 
 Heino Marko jäsen  
 Huvinen Kimmo jäsen  
 Mäentalo Mika jäsen  
 Rajajärvi Jouko jäsen poistui 15:44 
 Väli-Torala Venla jäsen  
 
Poissa Parkkonen Jari 
 
Muu Varjo Niina valtuuston puheenjohtaja  
 Riutta Heimo valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja 
 

 Rautkoski Mikko valtuuston 2. 
varapuheenjohtaja 

 

 Hurmola-Remmi Hanna esittelijä  
 Launia Eija pöytäkirjanpitäjä  
 Houhala Keijo teknisen toimen johtaja, 1 § poistui 15:25 
 Kuosa Jari kiinteistöpäällikkö, 

asiantuntija 1 § 
poistui 15:25 

 
  
 
 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 1 - 3 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Huvinen ja Mika 

Mäentalo. 
__________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirja yleisesti  Pöytäkirja on julkaistu Heinolan 
nähtävillä  kaupungin verkkosivuilla  www.heinola.fi  
  viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä. 
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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

(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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§ 1 Ajankohtaiskatsaus 
 
Khall  
  
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Jäsen Endén saapui tämän asian käsittelyn aikana. 

 
Esittelijä hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää kuulla ajankohtaiskatsauksen merkiten 

käsitellyt asiat tiedoksi. 
 
Valmistelu Kaupunginjohtaja, teknisen toimialan johtaja sekä kiinteistöpäällikkö 

selostavat ajankohtaisasiat. 
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§ 2 Digi- ja tietohallintopäällikön viran (125004) rekrytointi 
khall 09.01.2023 § 2    
6/01.01.01.00/2023    
 
 

 
 

Päätös 1. Päätösehdotus hyväksyttiin, 
 
2. Päätösehdotus hyväksyttiin, 
 
3. Päätösehdotus hyväksyttiin ja  
 
4. Haastatteluryhmään valittiin kaupunginjohtajan ja hallinto- ja 
kehitysjohtajan lisäksi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Riutta ja 
hallituksen 1. varapuheenjohtaja Wafin. 

 
Esittelijä hallinto- ja kehitysjohtaja Hurmola-Remmi, Hanna 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää 

 
1.merkitä tiedoksi digi- ja tietohallintopäällikön irtisanoutumisen,  
 
2. julistaa digi- ja tietohallintopäällikön viran haettavaksi välittömästi, 
 
3. päättää viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuvan 
korkeakoulututkinnon ja riittävän perehtyneisyyden tietohallintoon ja  
  
4. valita tarvittaessa haastattelutyöryhmään jäsenet 
kaupunginjohtajan ja hallinto- ja kehitysjohtajan lisäksi.  

 
Toimivalta Hallintosääntö 32-33 §  
 
Valmistelija hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi,  
 puh. 044 780 1420 etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu Tietohallinto- ja digipalveluiden palvelualuejohtajana toimiva digi- ja 

tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen on irtisanoutunut virastaan 
4.2.2023 alkaen. Hallintosäännön 33 §:n mukaan Yhteiset palvelut -
toimialan palvelualuejohtajan valitsee kaupunginhallitus ja 32 §:n 
mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen 
ottamisesta päättävä viranomainen. 

 
 Uuden digi- ja tietohallintopäällikön rekrytointi on 

tarkoituksenmukaista käynnistää välittömästi. Tavoitteena on, että 
rekrytointiprosessi toteutetaan siten, että uuden viranhaltijan 
valintapäätös tehdään kaupunginhallituksen kokouksessa 20.2.2023. 
Rekrytoinnista ilmoitetaan Kuntarekry-palvelussa sekä muissa 
työnhaun verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa. Tarvittaessa 
myös lehti-ilmoituksilla. 
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 Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja 

riittävä perehtyneisyys tietohallintoon. Virkaan valittavalta ict-alan 
osaajalta odotetaan kokemusta digitalisaation ja tiedolla johtamisen 
edistämisestä, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, 
palveluasennetta sekä paineensietokykyä. Lisäksi arvostetaan 
johtamis- ja esihenkilötaitoja, monipuolista kokemusta erilaisista 
digitalisaation, automatisaation ja tiedolla johtamisen ja kehittämisen 
projekteista sekä kokemusta erilaisissa verkostoissa työskentelystä 
sekä hyvää näkemystä ICT:stä ja sen soveltamismahdollisuuksista. 
Ratkaisukeskeinen työote sekä hyvät projektinjohtamis- ja 
organisointitaidot ovat tärkeitä tehtävän menestyksellisessä 
hoitamisessa. 

 
 Koeaika on 6 kk. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 

terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkamista. 
 
Tiedoksianto sähköposti   HR-palvelut, kirjaamo 
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§ 3 Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 
 
Khall  
  
 
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
Lisäksi päätettiin kumota kaupunginhallituksen 17.2.2014 
hyväksymä ohje virka- ja työpuhelimien, sähköpostin ja internet-
yhteyksien käyttöä koskien. 
 
Jäsen Rajajärvi poistui tämän asian käsittelyn aikana. 

 
Esittelijä  vs. kaupunginjohtaja, hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-

Remmi 
 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi. 
  
Valmistelija vs. kaupunginjohtaja ja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-

Remmi, puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi 
 
Valmistelu     
        
 
 
Liitteet 
1 2014Virka- ja työpuhelimien sähköpostin ja internet-yhteyksien käyttö 1.3.2014 lukien 

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2 
 
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: § 3 
 
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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