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Kulttuuri- ja liikuntalautakunta/Pöytäkirja
Läsnä

Eteläpää Päivi
Honkanen Anu
Arponen Teemu
Estola Anna
Kimanen Ami
Kuronen Kari
Nuutinen Tapani
Piironen Mika
Pippola Maarit
Sorsa Hannu
Vanhanen Helmi
Törmälä Anssi
Onatsu Eemeli

Muu läsnäolo

Poissa

Huurinainen Riitta

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
kaupunginhallituksen
edustaja
nuorisovaltuuston
edustaja

Stedt Sisko
Heinonen Timo
Hoppania Leena
Karttunen Matti
Suvanto Sari

esittelijä,
hyvinvointijohtaja
pöytäkirjanpitäjä
liikuntajohtaja
kulttuurijohtaja
talouspäällikkö
kulttuurisihteeri

Raninen-Siiskonen Tarja

museonjohtaja

Ahola Pirkko

suunnittelija

Korhonen Otto

rehtori

Krohns Outi

rehtori

Pirnes-Toivanen Suvi

kirjastopalvelujohtaja

Vattulainen Marjo

kaupunginorkesterin
intendentti

Mannelin Oskar

Läsnä sähköisesti.
Läsnä sähköisesti.
Läsnä sähköisesti.
Läsnä sähköisesti.

Läsnä sähköisesti.
Saapui klo 18.14 § 80.

Läsnä sähköisesti.
Paikalla klo 17.11. 17.22 § 78 ja 17.36 18.45 § 80.
Paikalla klo 17.23 18.45 §:t 79-80
Läsnä sähköisesti.
Paikalla klo 17.36 18.45 § 80.
Paikalla klo 17.36 19.26 §:t 80-81.
Läsnä sähköisesti.
Paikalla klo 17.36 18.45 § 80.
Paikalla klo 17.36 18.45 § 80.
Paikalla klo 17.36 18.45 § 80.

jäsen

Allekirjoitukset
Päivi Eteläpää
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Sisko Stedt
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 27.10.2021.
Tapani Nuutinen
pöytäkirjantarkastaja

Anna Estola
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 27.10.2021 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Sisko Stedt
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KULILK 27.10.2021 § 76
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.

4

JOENSUUN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA 9/2021

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

§ 77

27.10.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
KULILK 27.10.2021 § 77
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
valita pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Nuutisen ja Anna Estolan.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kulttuuripalvelujen avustusohjeet vuodelle 2022
KULILK 27.10.2021 § 78
2514/02.05.00.01.00/2021
Joensuun kaupunki tukee aktiivisesti kaupungin kulttuuritoimintaa. Monipuolinen
kulttuuritarjonta on kaupungille tärkeää.
Kunnan kulttuuritoiminta määritellään kunnan kulttuuritoiminnasta säädetyssä
laissa seuraavasti:
“Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja
taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja
kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä.”
(Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019)
Avustuksia myönnetään:

-

Kohdeavustuksina
Vuosiavustuksina kulttuurikeskuksille
Taiteilijoiden työskentelyavustuksina
Taiteilijoiden työtila-avustuksina
Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustuksena
Taiteen perusopetuksen avustuksena
Joensuun kaupungin lahjoitusrahaston avustuksena

Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta jakaa vuosittain Joensuun kulttuuripalkinnon.
Kulttuuriavustuksiin liittyvä tieto löytyy kootusti osoitteesta:
www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset
Vuoden 2022 kulttuuripalvelujen avustusohjeet ovat pääosin edellisen vuoden
mukaiset. Avustusohjeissa on tehty seuraavia muutoksia kohdeavustuksiin ja ne
on merkitty punaisella värillä liitteeseen:

-

Myönnettävien avustusten painopisteeksi kulttuurin ja taiteen
ammattilaisten tuottama toiminta ja tarjonta.

-

Tarkennus kohdeavustusten käyttötarkoitusten muutoksiin.
Kulttuurisihteeri voi sopia vähäisistä avustuksen käyttötarkoituksen
muutoksista esim. ajankohdan tai paikan muutoksesta tai tiliselvityksen
ajankohdasta.

-

Vapaamuotoisella hakemuksella voi hakea olennaista muutosta
avustuksen käyttöön.

-

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee ja päättää myöntämiensä
avustusten käyttötarkoituksen muutoksista.

-

Kulttuurisihteeri vastaavasti päättää myöntämiensä avustusten
käyttötarkoituksen muutoksista viranhaltijapäätöksellä.

-

2000 € tai alle kohdeavustuksissa on muutettu hakuaikaa. Loppuvuoden
haku on jatkuva ja sen kesto on yhteensä kolme kuukautta. Jatkuvan haun
aikanakin on mahdollista tehdä päätöksiä ja tämä mahdollistaa joustavan
päätöksenteon.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelu on tässä vaiheessa vielä kesken ja avustusten
määrä avustusmuotoa kohti on suunniteltu jaettavan pääpiirteissään kuluvan
vuoden jaotuksen mukaisesti eli prosentuaalisesti seuraavasti:
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Kohdeavustus yli 2 000 €
Kohdeavustus 2 000 € tai alle
Vuosiavustus kulttuurikeskuksille
Taiteilijan työskentelyavustus
Taiteilijoiden työtila-avustus
Kulttuuripalkinto
Kiihtelysvaaran kulttuurirahasto
Taiteen perusopetuksen avustus

v. 2021
30 %
15 %
31 %
5%
4%
2%
2%
10 %

Liitteenä Kulttuuripalvelujen avustusohjeet vuonna 2022.
Valmistelija: kulttuurisihteeri
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
- hyväksyä kulttuuripalvelujen avustusohjeet vuodelle 2022 liitteen mukaisesti
sekä
- julkaista ilmoituksen avustusten hakuajoista julkisella kuulutuksella ja lehtiilmoituksella.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kulttuurisihteeri Sari Suvanto oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn
aikana.
Liitteet
[1]

Kulttuuripalvelujen avustusohjeet 2022
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Joensuun museoiden pääsylippujen hinnat vuonna 2022
KULILK 27.10.2021 § 79
2541/02.05.00.01.00/2021
Joensuun museoiden pääsylippujen hintoihin esitetään korotuksia. Nykyisin
aikuisen pääsylippu maksaa 7 euroa, eläkeläisten, opiskelijoiden yms. lippu 3
euroa, museoiden yhteislippu 10 euroa ja perhelippu 12 euroa. Edellisen kerran
on aikuisten pääsylippua korotettu vuonna 2020 viidestä eurosta seitsemään
euroon. Opiskelijoiden yms. lipun hintaa on viimeksi korotettu vuonna 2012
kolmeen euroon.
Vertailtaessa Joensuun museoiden pääsylippujen hintoja niin verrokkikaupunkien
kuin maakunnan muiden ammatillisten museoiden lipunhintaan ovat Joensuun
museoiden pääsylippujen hinnat muita alhaisemmat. Vuonna 2020 tehdyn
valtakunnallisen museotilaston mukaan lippujen hinnat muualla asettuvat pääosin
8-10 euron välille (myös maakunnan sisällä). Joensuun museoiden lipun hinnat
ovat siis keskimääräistä lipunhintaa alhaisemmalla tasolla. Vertailu esitellään
kokouksen yhteydessä.
Perinteisesti Joensuun museoiden taksat ja maksut seuraavalle vuodelle
käsitellään marraskuun lautakunnan kokouksessa. Joensuun museot joutuvat
ilmoittamaan Suomen museoliittoon vuoden 2022 pääsylipun hinnat lokakuun
2021 loppuun mennessä. Ilmoitettu museolipun hinta vaikuttaa suoraan siihen
maksupalautukseen, jonka museot saavat Museokortin käytöstä. Maksupalautus
lasketaan aikuisen normaalin pääsymaksun summasta. Ellei uusia hintoja
ilmoiteta, seuraavan vuoden korvaukset maksetaan aiemmin ilmoitetun
pääsymaksun hinnan perusteella eli Joensuun kohdalla vuoden 2021 seitsemän
euron mukaisesti.
Museot joutuvat laittamaan vuoden 2022 pääsylippujen hinnat myös museoiden,
teatterin ja orkesterin kausiesitteeseen. Seuraava esite ilmestyy marraskuun
alkupuolella ja on voimassa ensi vuoden kesään saakka.
Joensuun museot esittävät, että aikuisen pääsylipun hinta korotetaan 8 euroon;
opiskelijoiden, eläkeläisten, työttömien, varusmiesten, Hilman lasten 1-17v ja
ryhmälipun (vähintään 10 henkeä) 4 euroon, perhelippu 14 euroon sekä Hilman ja
Onnin yhteislippu 12 euroon.
Valmistelija: museonjohtaja
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
korottaa Joensuun museoiden pääsymaksun hintaa 1.1.2022 alkaen seuraavasti:
aikuisten pääsymaksu 8 euroa, opiskelijoiden, eläkeläisten, työttömien,
varusmiesten, Hilman lasten 1-17v ja ryhmälipun (vähintään 10 henkeä) 4 euroa,
perhelippu 14 euroa sekä Hilman ja Onnin yhteislippu 12 euroa.
Pääsymaksua ei peritä seuraavilta ryhmiltä: ICOM, Press, MAL, HoLL -kortin
haltijat, Suomen Opasliiton ja Pohjoismaisen Konservaattoriliiton jäsenet,
liikuntarajoitteisten ja EU:n vammaiskortin avustajat, sotaveteraanit, museoalan
yliopisto-opiskelijat, Joensuun museoiden ystävät, kaupungin viralliset vieraat sekä
kuvataiteilijat ja kuvaamataidon opettajat taidemuseossa.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen oli kokouksessa asiantuntijana asian
käsittelyn aikana.
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Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuoden 2022 talousarvio- ja vuosien 2022 - 2025
taloussuunnitelmaesitys
KULILK 27.10.2021 § 80
1965/02.02.00.00/2021
Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2021 § 405 vuoden 2022
talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien
talousarvioehdotuksen tulee olla valmiina 29.10.2021.
Kaupunginhallituksen talousarvion kehyksen hyväksymisen jälkeen
kulttuuripalvelujen sisäiset vuokrat ovat tarkentuneet konservatorion osalta. Uuden
konservatorion vuokra on 49 000 € suurempi kuin kaupunginhallituksen
hyväksymässä kehyksessä. Lautakunnan esitys sisältää tämän muutoksen ja siten
tulosalueen toimintakate on saman verran heikompi.
Talousarvioesityksessä tulee esittää toimialan palveluiden kuvaus yleisellä tasolla
sekä palveluita koskevat toimintaympäristön keskeiset muutokset, strategiaa
koskevat tavoitteet vuodelle 2022 sekä taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden
taulukot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva esitys.
Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on valmisteltu vuoden 2021
ennusteen/muutetun talousarvion pohjalta. Suurimpia muutostekijöitä ovat
henkilöstökulujen muutokset (keskimäärin 0,44 %), vuokrien muutokset (2,24 %)
sekä vastuualueiden toiminnalliset muutokset. Lisäksi talousarvioesitykseen on
palautettu poikkeusolojen vuoksi leikattuja toimintamenoja sekä toimintatuottoja.
Strategian painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian
valmistelumateriaaliin ja ne voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu,
päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.
Valmistelija: talouspäällikkö, taloussuunnittelija
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
- hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2022 – 2025 ja
- lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti hyvinvointijohtajan päätösehdotus seuraavalla
tekstilisäyksellä:
Yleinen kulttuurityö toteuttaa rakenteellisen muutoksen toimintaan.
Kulttuuritapahtumissa siirrytään ydinkeskustassa toteutetuista massatapahtumista
kulttuurisen yhteisötyön kokonaisuuteen. Kaupungin ydinkeskustassa toimii
aktiivisesti Joensuun kaupunkikeskustayhdistys, joka on pandemiasta huolimatta
aktivoinut kahden viimeisen vuoden aikana torialuetta sekä sen ympäristöä ja
mahdollistanut toimijoille matalalla kynnyksellä tapahtumien toteuttamista. Tämä
ydinkeskustan osallistava ja aktivoiva toiminta mahdollistaa yleisen kulttuurityön
toiminnan uuden kohdennuksen.
Kulttuurisen yhteisötyön tavoitteena on hyödyntää mm. exit-kokonaisuuden hyviä
kokemuksia (tupsahdukset ja yhteisötaiteilijat) ja sijoittaa toiminnan painopistettä
Joensuun esikaupunki- ja maaseutualueelle. Toiminnan muutoksella on vaikutus
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yleisen kulttuurityön määrällisiin tavoitteisiin (järjestetyt tapahtumat ja
yleisömäärä). Lisäksi toiminnallisena tavoitteena on siirtää Joen Yön järjestäminen
ulkopuoliselle taholle. Tekstilisäys on kirjattu myös liitteeseen.
Eemeli Onatsu saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
Suunnittelija Pirkko Ahola, rehtori Otto Korhonen, rehtori Outi Krohns,
kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, museonjohtaja Tarja RaninenSiiskonen, kulttuurisihteeri Sari Suvanto ja kaupunginorkesterin intendentti Marjo
Vattulainen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.
Liitteet
[2]
[3]

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2022
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta investoinnit v. 2022
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Konservatorion tilavuokrat 1.1.2022
KULILK 27.10.2021 § 81
2541/02.05.00.01.00/2021
Joensuun kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan kulttuuri- ja
liikuntalautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää vastuualueella perittävistä
maksuista ja taksoista kaupunginvaltuuston hyväksymän maksu- ja taksapolitiikan
yleisperusteiden mukaisesti.
Konservatorion uudet tilat otetaan käyttöön 1.1.2022 alkaen. Konservatorion
saleja vuokrataan myös ulkopuolisille käyttäjille, kun se konservatorion oman
toiminnan häiriintymättä on mahdollista. Uusien tilojen vuokrien määrityksen
pohjaksi on selvitetty vastaavien tilojen vuokria Itä-Suomen alueella. Vuokrataso
on päätetty tämän selvityksen pohjalta.
Tilavuokrat on määritelty konservatorion konserttisalille (yleisömäärä 260), pienelle
salille (yleisömäärä 110) ja luokkatiloille.
Valmistelija: konservatorion rehtori
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
hyväksyä konservatorion tilavuokrat sekä ehdot 1.1.2022 alkaen liitteen
mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Rehtori Otto Korhonen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.
Liitteet
[4]

Konservatorion tilavuokrat 1.1. 2022
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Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021
KULILK 27.10.2021 § 82
1218/02.02.02.01/2021
Talouden ja toiminnan tilasta sekä talousennusteesta raportoidaan talousarvion
2021 täytäntöönpano-ohjeiden ja talouspalvelujen antamien tarkempien ohjeiden
mukaan lauta- ja johtokunnille pääsääntöisesti kuukausittain. Ensimmäinen raportti laaditaan helmikuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksia seuraavien kuukausien tilanteista ei laadita kirjallista raporttia, ellei toteumaennuste ole oleellisesti
muuttunut.
Osavuosikatsaukset laaditaan maalis-, heinä- ja syyskuun tilanteista, joissa
raportoidaan talouden, toiminnan ja tulosennusteen lisäksi myös talousarvion
toiminnallisten tavoitteiden ja yksiköiden omien käyttösuunnitelmatavoitteiden
toteutumisesta.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden toteuma tammi-syyskuussa 2021
palvelualueittain:
2021
2020
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Yhteensä

69,9
74,3
71,8

70,2 %
75,9 %
72,5 %

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan
talousarvioennusteen mukaisena. Epävarmuutta ennusteeseen tuo se, millä
nopeudella palvelujen käyttö palautuu pandemiaa edeltävälle tasolle.
Palvelualueiden keskeisin toiminta:
Kulttuuripalvelut
Yleinen kulttuurityö ja lastenkulttuurikeskus:
Kulttuuriavustuksissa on etupainotteisesti myönnetty jo alkuvuoden aikana suurin
osa avustusmäärärahasta. Kohdeavustusten maksatusten pääpaino on
loppuvuoden aikana ja mikäli avustusmäärärahaa vapautuu, sitä myönnetään
uusille hakijoille varahaun kautta.
Perustapahtumista päästiin järjestämään sekä Kulttuuritori että Joen Yö.
Molemmissa rakennettiin kevennetty ohjelma ja otettiin korostetusti
terveysturvallisuus huomioon. Järjestelyt olivat onnistuneet, tosin yleisömäärä jäi
totuttua pienemmäksi.
Yleisen kulttuurityön vastuulla on luovien alojen ja tapahtumien tukitoimissa
kulttuuritupsahdukset, Kulttuuritorin ammattilaisesitykset sekä yhteisötaitelijoiden
työsuhteet. Kulttuuritupsahdukset ovat pienimuotoisia pääsymaksuttomia
tapahtumia sekä esityksiä, jotka toteutuvat vuoden 2021 aikana. Kulttuuripalvelut
haki avoimella haulla sopivia kokonaisuuksia ja niiden toteuttajia valittiin yhteensä
24 eri tahoa. Alustavasti kulttuuritupsahduksia on tulossa liki 100 kpl vuoden
loppuun mennessä ja syyskuussa toteutettiin jo ensimmäisiä. Kaksi
yhteisötaiteilijaa on parhaillaan työssä ja heillä painopisteinä ovat ikääntyneet ja
maaseutualue. Yleisen kulttuurityön vastuulla olevat luovien alojen ja tapahtumien
tukitoimet rahoitetaan normaalista käyttötaloudesta sekä konsernipalveluista
saadusta ylimääräisestä rahoituksesta. Em. rahoitukset on kohdennettu uudella
tavalla poikkeusolosuhteiden vuoksi.
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Lastenkulttuuri:
Koululaisten kulttuurikasvatussuunnitelman (Kulttuurin virta)
syyskauden ohjelma on käynnistynyt vilkkaana ja suurin osa toiminnasta on ollut
lähivierailuja. Kulttuurin virta on tarjonnut yhteistyössä kirjaston, Pohjois-Karjalan
museon ja kaupunginorkesterin kanssa 1.-luokkien oppilaille Tervetuloa kirjastoon
–materiaalipaketin ja opastuksia, 2-luokkien oppilaille Muusikko pulpetissa
taiteilijavierailuja kouluilla sekä 5.-luokkalaisille vierailuja museoon Menneisyyden
tutkijat työpajaan. Syyskuun loppuun mennessä on jo tavoitettu suurin osa
ikäryhmistä näillä luokilla (1357 osallistujaa 65:ssä tapahtumassa). Vierailut
jatkuvat syyskaudella ja Menneisyyden tutkijat työpajoja on tarjolla vielä koulujen
syysloman jälkeen.
Yläkoulujen oppilaiden kulttuurin ja liikunnan K789-edut on liitetty mobiiliversiona
toimivaan nuorisokorttiin. Mobiilikortin ja vaihtoehtoisen paperikortin jakelu
yläkouluille on toteutettu yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Kirjaston
tarjoamat tiedonhaun ja monilukutaidon sisällöt 7.-luokkalaisille on toteutuneet
Pyhäselän ja Uimaharjun kouluilla. Varhaiskasvatuksessa on aloitettu syyskuussa
Musiikkia päivään -koulutukset yhteistyössä konservatorion kanssa. Lukuvuoden
2021–22 aikana musiikkileikkikoulun opettajat Anni Pesonen, Karoliina Markkanen
ja Päivi Sinkkonen vierailevat yhteensä kymmenellä päiväkodilla kouluttamassa
henkilökuntaa ja vetämässä musiikkituokioita lapsille.
Kaupunginorkesteri:
Kaupunginorkesteri aloitti syyskauden lähes normaalisti. Salin kapasiteetista
saimme elokuussa käyttöön 50 %, joka melko nopeasti nousi 75 %. Nyt salin
kapasiteetista 100 % on käytössä, jonka johdosta orkesteri ei enää tee
verkkokonsertteja.
Alkuvuoden orkesteri oli lähestulkoon ainoastaan saavutettavissa verkon ja
tallenteiden välityksellä. Saliin saatiin ottaa maksimissaan 20 kuulijaa, joka nousi
toukokuussa 50 kuulijaan. Verkossa kuulijoita on ollut todella hyvin ja erityisesti
maakunnan kouluille Kulttuurin Virtaa varten tehdyt videotallenteet ovat
tavoittaneet huomattavan suuren katselumäärän. Lipunmyynti taas on ollut
huomattavan rajoitettua koko kevätkauden ajan ja siitä johtuen lipputulotavoite jää
saavuttamatta. Toisaalta OKM on tukenut orkesteria huomattavalla summalla
koronatuilla, jotka vaikuttavat tulotavoitteen saavuttamiseen positiivisesti.
Syksyn lipunmyynti on alkanut vaihtelevasti. Osa konserteista myy paremmin ja
toistaiseksi osa hieman heikommin. Trendinä tuntuu olevan lipun oston myöhäinen
ajankohta. Yleisesti ottaen yleisö tuntuu varovaisesti lähtevän konsertteihin ja
tapahtumiin. Poikkeuksena varovaiseen konserttikäyntiin tuovat orkesterin
kausiasiakkaat, jotka ovat innolla saapuneet Carelia-saliin konsertteihin.
Huomiona osavuosikatsauksen ‘Isot konsertit’ -kohta, johon on laskettu mukaan
myös isojen konserttien verkkokonsertit, vaikka kaikista verkkokonserteista ei
lipputuloja tullutkaan.
OKM:n korona-avustuksen turvin orkesteri on valmistanut pedagogisen
materiaalin, orkesterin esittelyvideon, koulujen käyttöön osana musiikinopetusta.
Videota hyödynnetään myös vanhusten palveluissa ja orkesterin tekemässä
muussa yleisötyössä. Videointi suoritettiin orkesterin OKM:n koronatuella
hankituilla videotallentimilla ja editointi ostettiin Tornifilmi Oy:ltä.
Seutukirjasto:
Seutukirjaston toiminnassa ollaan jo hyvin lähellä normaalia. Kävijöiden ja
tapahtumien määrät ovat vielä hieman matalampia kuin tavallisena syksynä.
Alkuvuoden koronarajoitukset ja kesän aikaiset pääkirjaston ja Ylämyllyn
kirjastojen kiinniolot vaikuttavat kuitenkin kaikkiin tilastoihin.
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Pääkirjaston talotekniikkaremontti valmistui elokuussa, samoihin aikoihin
Ylämyllyn kirjasto avattiin uusissa tiloissa koulun yhteydessä. Ylämyllyn kirjastoon
tuli kaikkien uusien toimipisteiden tavoin omatoimimahdollisuus.
Alakoululaisten lukudiplomi sai kesän aikana uuden ilmeen ja tämä Vaarakirjastojen yhteinen lukudiplomi on otettu nyt uudistettuna käyttöön koulujen
kanssa. Koulujen ja kirjastojen välistä yhteistyösopimusta lukuvuosittaisista
yhteistyön muodoista on valmisteltu koko Vaara-kirjastojen laajuisesti ja
sopimuksia tehdään jo tänä syksynä. Sopimuksella on tarkoitus vahvistaa
yhteistyötä lukutaitotyön ympärillä.
Kaikkiin lainausautomaatteihin otettiin käyttöön PIN-koodit 1.9. alkaen
varmistamaan tietoturvallisempaa asiointia.
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston opetus aloitettiin elokuussa lähiopetuksena huomioiden OKM:n,
THL:n ja OPH:n vapaalle sivistystyölle antamat turvallisuus- ja
hygieniaohjeistukset. Ohjeistuksissa todetaan muun muassa 2 metrin turvaväleistä
lähiopetuksessa, jonka vuoksi ryhmäkokoja tarkastettiin ja pienennettiin
vastaamaan suositusta. Tarjolla on myös etäopetuskursseja asiakastoiveisiin ja
kysyntään perustuen.
Kansalaisopiston kevätlukukausi tammi-huhtikuu välillä toimittiin Joensuun
kaupungin valmiusjohtoryhmän linjausten mukaisesti etäopetuksessa aikuisten ja
vanhempi-lapsiryhmien osalta, lasten ja nuorten ryhmien kokoontuessa normaalisti
lähiopetuksessa kevätlukukauden ajan. Kesälukukausi toukokuu-kesäkuun välillä
päästiin toteuttamaan lähiopetuksena ulkona toimivien ryhmien osalta, osa
aikuisten ryhmistä tarjottiin etäopetuksena asiakastoiveiden perusteella sekä
lasten ryhmät ja -leirit kokoontuvat normaalisti lähiopetuksena.
Koko vuoden 2021 opiskelijamäärä syyskuussa on n. 14 000 opiskelijaa, mikä on
64 % vuoden 2020 opiskelijoista ja 53 % verrattuna vuoden 2019
opiskelijamäärään. Tunteja syyskuussa on toteutumassa yli 30 000 tuntia, mikä on
91 % vuoden 2020 toteutuneista tunneista ja 66 % verrattuna vuoden 2019
toteumaan. Vuoden 2021 osalta tunnusluvut tulevat vielä hieman elämään (+/-)
osan kurssitoiminnan käynnistyessä/peruuntuessa pitkin syyslukukautta.
Lähiopetuksen keskeytys tammi-huhtikuu välillä kevätkaudella 2021, on suurin
tekijä opetustuntien ja opiskelijamäärien pudotuksessa vuoden 2021 osalta.
Museot
Syyskuussa avattiin museoiden syksyn vaihtuvat näyttelyt: Hilmassa sanomalehti
Karjalaisen graafikko Heikki Kotilaisen ”Sivusilmällä”- näyttely ja Onnissa
taidemuseon kokoelmia ja kuvataitelija Jukka Hautamäen mediataideoksia
esittelevä ”Ihmiskäsityksiä” -näyttely. Taidemuseo oli suljettu syyskuussa
näyttelynvaihdon ajan henkilöstövajeen takia.
Molemmissa museoissa on vieraillut syyskuun loppuun mennessä enemmän
asiakkaita kuin vuonna 2020. Syyskuun loppuun mennessä on Joensuun
museoiden kohteissa vieraillut yhteensä 20 127 henkilöä. Yleisöopastuksia on
alettu järjestää kesästä alkaen sekä Hilmassa että Onnissa.
Pohjois-Karjalan museon valokuvakokoelmia on digitoitu eri hankkeissa kesän
aikana, ja syksyn aikana kuvia julkaistaan hakupalvelu Finnassa. Finnassa
julkaistavat Pohjois-Karjalan museon kuvat ovat kaikkien vapaasti saatavilla.
Finnaan viedään myös taidemuseon arkistoaineistoa.
Joensuun Bunkkerimuseo oli avoinna kesäkaudella yhden kuukauden ajan.
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Avoinna pito hankittiin ostopalveluna paikallisilta maanpuolustusjärjestöiltä.
Järjestelyistä saatiin positiivista palautetta sekä asiakkailta että mukana olleilta
järjestöiltä.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä viranomaislausuntoja on annettu
syyskuun loppuun mennessä 349, joista arkeologiaan liittyviä lausuntoja on 263,
rakennettuun kulttuuriympäristöön 65 ja yhteisiä lausuntoja 21. Vuonna 2020
annettiin koko vuonna yhteensä 306 viranomaislausuntoa.
Kaupungintalosta museoksi -hanketta on valmistelu tilakeskuksen kanssa ja
keskitytty rakennesuunnitteluun.
Konservatorio
Syyslukukausi on alkanut konservatoriolla normaalisti lähiopetuksena.
Yleisömäärärajoitusten purkaminen poisti viimeisen merkittävästi toimintaan
vaikuttaneen koronatoimenpiteen.
Oppilasmäärät ovat suunnitellulla tasolla musiikkiopistossa ja ammatillisessa
koulutuksessa.
Muutto uuteen konservatorioon toteutetaan joululoman aikana. Alkusyksyn aikana
on saatu maaliin kaikki merkittävät kilpailutukset hankintoihin liittyen. Konserttisalin
flyygelimerkiksi tuli kilpailutuksen jälkeen Steinway&Sons. Rehtori Otto Korhonen
ja pianonsoiton lehtori Nazig Azezian käyvät valitsemassa Hampurista joulukuun
alussa konservatoriolle tulevan soittimen. Elo-syyskuun aikana on valmistauduttu
uusiin tiloihin liittyviin toiminnanmuutoksiin ja käytännön järjestelyihin. Suunnittelun
alla on kevätlukukaudelle avajaiskonsertin lisäksi laaja konsertti- ja
tapahtumasarja.

Liikuntapalvelut
Ulkoliikuntapaikkojen kesäkausi päättyy suurelta osin elo-syyskuussa, kun
kesälajien ottelut ja tapahtumat alkavat olla ohi ja kentillä ja reiteillä siirrytään
syyshuoltoihin. Uimakausi päättyi elokuun loppuun ja pian tuon jälkeen
uimarannoilta kerättiin huussit pois talvihuoltoa varten.
Koko kevätkauden jatkuneiden rajoitusten jälkeen kauden 2021-22
sisäliikuntapaikkojen vakiovuorot päästiin käynnistämään ilman rajoituksia.
Heinäkuisen jäähallipalon jälkeiset käyttörajoitukset saatiin purettua kilpajäähallia
lukuun ottamatta.
Abloy OS -järjestelmän testikäyttöä laajennettiin koulujen yhteydessä oleviin
liikuntasaleihin sekä urheilutalolle. Käytössä on kuitenkin ollut huomattavia
ongelmia, minkä vuoksi käyttöönottoa ei ole pystytty laajentamaan aiemmin
suunnitellussa aikataulussa.
Liikuntapaikkarakentamisen saralla Hammaslahden keskusurheilukenttä saatiin
käyttöönottokuntoon ja Mehtimäen tekonurmi siirrettiin Koillispuistoon.
Lykynlammen ulkoilukeskukseen rakennettiin esteetön kotalaavualue. Alueen
rakentamiseen saatiin Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämää ja
lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen tarkoitettua avustusta.
Kyseistä avustusta haettiin ja saatiin yhdessä Kontiolahden kunnan kanssa.
Syksyllä 2021 Joensuun lyseon peruskoulu aloitti uutena urheiluyläkouluna.
Olympiakomitean myöntämän urheiluyläkoulustatuksen myötä Lyseon peruskoulu
linkittyi osaksi valtakunnallista urheiluyläkoulujen verkostoa.
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Valmistelija: talouspäällikkö
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
merkitä tiedokseen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2021.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Liitteet
[5]
[6]
[7]

Hyvinvoinnin toimialan osavuosikatsaus
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta palveluarviotaulukko
Toiminnallisten tavoitteiden raportointi 1.1. - 30.9.2021
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Nuorisovaltuuston aloite uudesta frisbeegolfradasta Joensuuhun
KULILK 27.10.2021 § 83
1460/00.02.00.04/2021
Nuorisovaltuusto esittää, että Joensuun keskustan alueelle rakennettaisiin uusi 9väyläinen frisbeegolfrata. Nuorisovaltuusto painottaa, että kyseessä on siis ajatus
kokonaan uudesta frisbeegolfradasta, ei nykyisin käytössä olevien ratojen
korvaajasta.
Vastaus aloitteeseen:
Joensuun keskusta-alueella sijaitsee neljä frisbeegolfrataa: Karsikko, Kirkkopuisto,
Utra ja Lykynlampi. Maaseutualuella ratoja on viisi: Niittylahti, Hammaslahti,
Tuupovaara, Uimaharju ja Eno. Enon rata on ainoa, joka ei ole kaupungin
hallinnoima.
Kaikki Joensuun radat on suunniteltu yhteistyössä Joen Liitokiekko Ry:n kanssa.
Niittylahden radan toteutuksessa on ollut mukana myös paikallinen kyläyhdistys.
Myös ratojen rakentaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä investoinnit on
toteutettu yhteistyössä seuran kanssa.
Joensuun ensimmäinen rata valmistui entisen Pyhäselän kunnan alueelle
Hammaslahteen 1999. Sen jälkeen valmistui Kirkkopuiston rata 2008, Karsikko
2010 ja Utra 2012. Ratojen historia on vielä melko lyhyt, mutta viimeisen
kymmenen vuoden aikana on harrastajien määrät kasvaneet valtavasti. Lajin
aloittamisen kynnys on matala. Ratojen käyttö on maksutonta ja harrastamisen
aloittamisen voi aloittaa vaikka vain yhdellä tai muutamalla kiekolla, joiden hinnat
halvimmillaan ovat vain muutaman euron kappale.
Viimeisten vuosien aikana lajin suosio maaailmalla on kasvanut nopeasti ja se on
tuonut lajin pariin myös ammattilaiset ja rahapalkinnot. Tämä kehitystrendi
aiheuttaa myös useita lisävaateita harrastamisen olosuhteille. Kasvavat
harrastajamäärät ja monentasoiset harrastajat ovat tuoneet mukanaan paljon
uusia vaateita radoille ja lisäksi myös ei toivottuja lieveilmiöitä, joita oli mahdotonta
ennustaa, kun ratoja noin kymmenen vuotta sitten alkoi valmistua.
Pääsääntöisesti ratojen ongelmat johtuvat ratojen kovasta käytöstä. Käytön
seurauksena luonnolle aiheutuu erilaisia ongelmia kuten puiden vaurioituminen ja
maapohjan kuluminen. Lisäksi suuret käyttäjämäärät tuovat mukanaan
roskaamisen ja kiekkojen heittämisestä johtuvia vaaratilanteita.
Näiden ongelmien seurauksena lähiliikuntatyöryhmässä on päädytty siirtämään
Karsikon rata toiseen paikkaan. Ensisijaisesti sijoitusta etsitään Karsikon alueelta.
Myös Kirkkopuiston radan kohdalla on suunnitteilla muutoksia.
Ennen kuin Karsikon rata siirretään ja Kirkkopuiston radan muutokset toteutetaan,
kaupunki selvittää keskusta-alueelta ratojen uudet mahdolliset sijoituspaikat.
Selvitys käynnistettiin yhteispalaverilla, johon osallistui lähiliikuntatyöryhmän
lisäksi nuorisovaltuuston edustaja. Joen Liitokiekko osallistuu
maastokatsemukseen ja antaa oman näkemyksensä ratojen uusista
sijoituspaikkavaihtoehdoista. Selvitys Karsikon radan siirtämisestä on tarkoitus
valmistua niin, että kesällä 2022 Karsikon rata voitaisiin siirtää. Tämän jälkeen
tarkastellaan nuorisovaltuuston ehdotusta kokonaan uuden tai uusien ratojen
toteutuksesta Joensuun keskusta-alueelle.
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Selvityksen yhteydessä käyttöön otetaan malli, jossa huomioidaan ratojen
uudenlainen luokittelu. Lajin harrastajien piirissä on käytössä ratojen luokittelussa
käytettävä luokittelumalli. https://frisbeegolfradat.fi/luokitukset/tarkemmatfrisbeegolfratojen-luokat/
Tässä luokittelumallissa radat luokitellaan neljään erilliseen luokkaan (A, B, C, D).
Luokitus kertoo radan haastavuudesta mm. väylien määrästä ja niiden pituudesta.
Haastavin luokka on A, joka on tarkoitettu kilpailukäyttöön. Luokat C ja D ovat ns.
”aloittelijakäyttön ja koululaiskäyttöön” nimettyjä ratoja.
Joensuussa ei ratojen suunnittelussa ole aiemmin otettu huomioon tätä ratojen
luokittelua. Pääsääntöisesti ratoja on pyritty rakentamaan A luokan kriteereillä.
Keskusta-alueen rajalliset mahdollisuudet maankäytön näkökulmasta sekä
alueellisen palvelun- ja matalankynnyksen harrastamisen näkökulma huomioiden,
nyt tehtävässä kartoituksessa etisitään sijoituskohteita etenkin C ja D luokan
radoille.
Nuorisovaltuuston aloitteessa esille nostetaan Mehtimäen alue mahdollisena
uuden radan sijoituspaikkana. Lähiliikuntatyöryhmän yksimielinen kanta on, että
frisbeegolfradan toteutus Mehtimäen alueen välittömään läheisyyteen ei ole
mahdollista. Koska radan edellytykset täyttävää valmista maa-aluetta Mehtimäeltä
ei löydy, niin ainoaksi vaihtoehdoksi tulisi mittavat raivaustoimenpiteet. Tämä taas
ei ole mahdollista Mehtimäen alueen metsiköissä.
Valmistelija: liikuntajohtaja, lähiliikuntatyöryhmä
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
antaa edellä olevan vastauksen Nuorisovaltuuston aloitteeseen uudesta
frisbeegolfradasta Joensuuhun ja todeta, että aloite ei tässä vaiheessa anna
aihetta muihin toimenpiteisiin.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
[8]

Nuorisovaltuuston aloite uudesta frisbeegolfradasta Joensuuhun
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Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja seminaari Helsingissä 23.11.2021
KULILK 27.10.2021 § 84
2485/00.00.01.01.02/2021
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokous ja seminaari järjestetään Helsingissä
23.11.2021. Ohjelma on oheismateriaalina. Syyskokouksen muut asiakirjat
julkaistaan myöhemmin.
Joensuun kaupungilla on kokouksessa kolme ääntä. Intendentti Marjo Vattulainen
on ilmoittanut halukkuutensa osallistua syyskokoukseen ja seminaariin. Myös
kaupunginorkesterin tuottajamarkkinoija Heikki Pieviläinen on ilmoittanut
kiinnostuksensa osallistua. Lisäksi kokoukseen voi osallistua 1 lautakunnan
edustaja.
Valmistelija: kaupunginorkesterin intendentti
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
nimetä edustajansa Suomen sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja seminaariin
ja valita intendentin, kaupunginorkesterin tuottajamarkkinoijan ja lautakunnan
edustajan virallisiksi edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterin ry:n sääntömääräiseen
syyskokoukseen 23.11.2021 ja antaa virallisille edustajille oikeuden käyttää
Joensuun kaupungille kokouksessa kuuluvat kolme ääntä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustajaksi valittiin Helmi Vanhanen.
Oheismateriaali
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokouksen 23.11.2021 ohjelma
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Riskienhallinnan nykytilan ja toimenpiteiden seurantakysely
KULILK 27.10.2021 § 85
2570/00.03.01.03/2021
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Joensuun kaupungin ja kaupunkikonsernin
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 16.12.2019 § 163.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt Joensuun kaupungin riskienhallintasuunnitelman
2.12.2019 § 473.
Riskien seurantaan ja raportointiin osallistuvat kaupungin toimialojen johto sekä
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja/tai heidän nimeämänsä riskienhallinnasta
vastaavat henkilöt. Raportointi suoritetaan Joensuun kaupungin ja
kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjassa
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kokonaisvaltainen riskienkartoitus on laadittu vuonna 2019 vakuutusyhtiö
Pohjolan asiantuntijoiden tukemana. Työn yhteydessä koottiin riskilista, jonka
osalta suoritettiin riskien arviointi (vaikutus, todennäköisyys ja riskienhallinnan
nykytila).
Kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikön toimeksiannosta on hyvinvoinnin
toimialalla määritelty riskilistauksen mukaisten 20 suurimman tunnistetun riskin
riskienhallinnan toimenpiteiden tilanne syyskuussa 2021 sekä täydennetty
riskiluetteloa vielä pandemian pitkittymistä koskevan riskin osalta. Riskienhallinnan
tilannekatsaus on luettavissa luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.
Valmistelija: hyvinvointijohtaja
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
merkitä hyvinvoinnin toimialan riskienhallinnan toimenpiteiden syyskuun 2021
tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Oheismateriaali
Hyvinvoinnin toimialan riskienhallinnan toimenpiteiden tilannekatsaus, syyskuu 2021
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Viranhaltijapäätökset
KULILK 27.10.2021 § 86
2143/00.02.01.01/2021
Kaupunginorkesterin intendentti
Kaupunginorkesterin intendentti
Kirjastopalvelujohtaja
Kirjastopalvelujohtaja
Konservatorion rehtori
Konservatorion rehtori

27.9.2021 § 2
27.9.2021 § 3
4.10.2021 § 17
12.10.2021 § 18
6.10.2021 § 61
8.10.2021 § 63

Viranhaltijapäätökset oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.
Hyvinvointijohtajan päätösehdotus:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää
merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kulttuuri- ja
liikuntalautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali
Hankeavaus: Joensuun kaupunginorkesteri, orkesteritoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamisen
yleisavustus (Korona 3 -hanke)
Ystäväliput syyskauden 2021 kausikonsertteihin
VAARALLINEN TIEDONHAUN POLKU / HANKEAVAUS
Kirjaston käyttökielto 12.10 .- 10.11.2021
West side story - orkesteripedagogiikan kehittäminen Joensuun konservatoriossa musikaaliproduktion
avulla -hanke
Muusikko-opiskelijat estradille ja huippuosaajien ohjaukseen -hanke

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 76, § 77, § 80, § 82, § 83, § 85, § 86

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto ja peruste:
Päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, jolloin kuntalain (10.4.2015/410) 136 §:n nojalla tästä
päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 78, § 79, § 81, § 84

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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
JOENSUUN KAUPUNGIN KULTTUURI- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA
Käyntiosoite: Länsikatu 15, 4B, 2.krs., Joensuu (kello 9.00 - 15.00)
Postiosoite: Länsikatu 15, 4B, 2. krs., 80110 Joensuu
Sähköposti: kirjaamo@joensuu.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua
siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu
saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen
sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että
päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta
(todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen
osoiTtamalta yhteydeltä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon vaaditaan oikaisua (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, jos oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
oikaisuvaatimuksen tekijään.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää oikaisuvaatimuksen tekijän laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on oikaisuvaatimuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
oikaisuvaatimusviranomaiselle.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.

