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Kaupunginhallitus/Pöytäkirja
Läsnä

Mustonen Juha
Eskelinen Seppo
Koskinen Sari
Heinonen Eila
Hjälm Heli
Hulmi Helena
Järvinen Anni
Kärkäs Joakim
Törmälä Anssi
Wihonen Jussi
Väistö Matti
Mäkisalo-Ropponen Merja
Elo Timo
Kinnunen Asseri

Muu läsnäolo

Karjalainen Kari

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja

Jokela Jenni
Penttinen Pekka

esittelijä,
kaupunginjohtaja
pöytäkirjanpitäjä,
hallintojohtaja
kansliapäällikkö
tietohallintopäällikkö

Huikuri Satu

talousjohtaja

Himanka Riitta

Läsnä sähköisesti
Läsnä sähköisesti

Läsnä sähköisesti

Paikalla
tietoteknisenä
avustajana
Paikalla § 415-416
klo 15:08-15:33

Allekirjoitukset
Juha Mustonen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Riitta Himanka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu 25.10.2021
Anni Järvinen
pöytäkirjantarkastaja

Anssi Törmälä
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 25.10.2021 yleisessä tietoverkossa.
Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Himanka
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH 25.10.2021 § 413
Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Totesi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KH 25.10.2021 § 414
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Järvisen ja Anssi Törmälän.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Joensuun kaupungin lausunto seudullisen joukkoliikennejaoston talousarviosta vuodelle 2022
KH 25.10.2021 § 415
2209/02.02.00.00/2021
SEUJOUKJ 14.10.2021 § 25
2209/02.02.00.00/2021
Vuoden 2022 seudullisen joukkoliikenteen talousarvioon ehdotetaan seuraavaa:
Hallinto:
Hallinnon toimintakulujen osalta esitetään talousarvioehdotuksessa nettomenojen
lisäystä 35.000 eurolla siten, että Joensuun osuus lisäyksestä on 26.000 euroa,
Kontiolahden osuus 5.000 euroa ja Liperin osuus 4.000 euroa.
Ehdotettu toimintakulujen lisäys, 40.000 euroa, koostuu seuraavasti:
-

Henkilöstökuluissa lisäys on arvioitu voimassa olevien työehtosopimusten
perusteella. Lisäksi muutoksia kokouspalkkioihin.

-

Palvelujen ostoihin ehdotetaan lisäystä yhteensä noin 22.000 euroa.
o Waltti lippu- ja maksujärjestelmän kehittämistä jatketaan, tulossa
mm. lähimaksaminen.
o Bussien infonäytöt kohteen 1 autoihin kesällä 2022.

-

Muut kulut:
o Käsidesien hankinta busseihin, arvio noin 13.000 euroa
vuodessa.

Hallinnon tuotoissa lisäystä ehdotetaan yhteensä noin 14.000 euroa. Tämä
sisältää edellä mainituista toimintakulujen lisäyksistä johtuvan kuntalaskutuksen
kasvun sekä uutena tulona ELY-keskukselta laskutettavan korvauksen Walttijärjestelmän käytöstä.
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Liikennöinti
Liikennöinnin toimintakuluihin ehdotetaan lisäystä yhteensä 1.760.000 euroa.
JOJO-liikenteen sopimusten osalta lisäystarve on 620.000 euroa. Lisäys koostuu
kohteen 1, paikallisliikenne, sopimushinnan muutoksen vaikutuksesta koko
vuoden osalle, kun kilpailutettu sopimus tuli voimaan 7.6.2021. Hinnanmuutoksessa ovat mukana kilpailutusvaiheessa sovitut palvelutasomuutokset sekä
puhtaan kaluston vaikutus sopimushintaan. Kaikkien kolmen kohteen osalta
indeksimuutos lisää kuluja 4-5 %. Kohteessa 2, Liperi-Joensuu-Hammaslahti, on
toteutettu Liperin kouluverkkomuutoksesta johtuvia palvelutasomuutoksia. Lisäksi
korotukseen on arvioitu mukaan dieselpolttoaineen vaihtaminen HVO:ksi
(uusiutuva diesel) kohteessa 1 kesäkuun 2022 alussa samanaikaisesti
sähköbussien käyttöönoton kanssa.
Noutopoika-liikenteen osalta on kilpailutus käynnissä eikä lopullinen
kustannusvaikutus ole tiedossa. Tässä vaiheessa on arvioitu toimintakulujen
lisäystä noin indeksikorotuksen verran eli 10.000 euroa.
Toimintakulujen lisääntymiseen vaikuttaa osaltaan myös ELY-keskuksen Walttiliikenteen siirtyminen samaan JOJO-Waltti lippu- ja maksujärjestelmään.
Aikaisemmista vuosista poiketen sekä kulut että tuotot lisääntyvät JOJObudjetissa oleellisesti. ELY-keskuksen sopimukset ovat bruttosopimuksia, ja
yhteisesti sovitun mukaisti liikennöinnin tuotot ohjautuvat Joensuulle ja samassa
suhteessa myös Joensuun toimintakulut kasvavat. ELY-keskuksen hankkiman
liikenteen nettovaikutus säilyy kuitenkin JOJO-taloudessa entisellään. ELYn
rahoitussopimuksen mukainen kulujen lisäys on 1.130.000 euroa.
Liikennöinnin tuotot
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Liikennöinnin tuottojen arvioidaan lisääntyvän yhteensä noin 997.000 euroa.
Keskisuurten kaupunkiseutujen henkilöliikenteen valtionavustuksen arvioidaan
olevan samalla tasolla kuin vuonna 2021 eli -10.000 euroa vuoden 2021
talousarvioon verrattuna. Vuodelle 2021 oli mahdollista saada ilmastoperusteista
valtionavustusta puhtaan kaluston osalta. Mahdollisesti vastaavanlaista on
mahdollista saada myös vuodelle 2022 sähköbussien osuuteen liikenteestä, mutta
tulevan vuoden valtionavustuksen hakuohjeita ei vielä ole käytettävissä.
Koronapandemian vaikutukset matkustajamääriin näkyvät edelleen matkustamisessa. Vuoden 2022 osalta arvioidaan, että matkustajamäärä lisääntyy
vuoden 2021 tasosta 10 %, mutta on edelleen -18 % alle vuoden 2019
matkustajamäärän. Lipputuottoja arvioidaan kertyvän vuonna 2022 noin +10 %
vuoden 2021 arvioidusta lipputuottomäärästä.
Oppivelvollisuuslain muutos tuli voimaan 1.8.2021. Peruskoulunsa vuonna 2021
päättäneille oppilaille, joiden koulumatka ylittää 7 km, ovat toisen asteen
koulumatkat jatkossa maksuttomia. Näiden mahdollisten uusien matkojen
vaikutusta tulokertymään on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida, mutta
lipputuottojen arvioidaan kuitenkin lisääntyvän 10 % vuoden 2021 arvoiduista
lipputuotoista. Yhteisvaikutus ELYn vastaavien lipputulojen kanssa on +473.000
euroa.
Koulumatkalipputuottojen arvioidaan säilyvän vuoden 2021 tasolla, vaikka Liperin
koululippumatkat vähenevät kouluverkkomuutoksen vuoksi.
ELY-liikenteen muut kuin Kela-koulumatkalipputuotot on arvioitu olevan 650.000
euroa; nämä siis kaikki uusina tuloina.
Muiden lipputuottojen arvioidaan alittavan talousarvion 399.000 eurolla.
Vastaavasti kuntalaskutus lisääntyy yhteensä 244.000 euroa. Vuodelle 2022 ei ole
tiedossa koronatukea lipputulomenetyksiin.
Liikennöinnin tuottojen ja kulujen erotus ennen kuntalaskutusta tulee talousarvioehdotuksen mukaan olemaan 5.000.000 euroa vuonna 2022.
Toimintakate heikkenee yhteensä 1.000.000 euroa, josta Joensuun osuus on
760.000 euroa, Kontiolahden osuus 145.000 euroa ja Liperin osuus on 95.000
euroa.
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Talousarvioehdotus vuodelle 2022 on kunnittain seuraava:
Hallinto
Liikennöinti
Yhteensä

Joensuu
367.000
3.784.000
4.151.000

Kontiolahti
71.000
734.000
805.000

Liperi
58.000
482.000
540.000

Yhteensä
496.000
5.000.000
5.496.000

Matkustajamäärä
Joensuun seudun joukkoliikenteen matkamäärät ovat nousseet vuosittain
vuodesta 2015 alkaen. Koronapandemian vuoksi tämä kasvu pysähtyi vuonna
2020. Vuoden 2021 arvioidaan toteutuvan 1,8 miljoonaa matkaa. Matkamäärien
toivotaan kääntyvän kasvuun, mutta vuodelle 2022 ehdotetaan
matkamäärätavoitteeksi +10 % vuoden 2021 arvioidusta toteutumasta eli
1.980.000 matkaa.
2015

Matkat
1000
kpl

2016

2017

2018

2019

2020

Tot.arvio TAE
2021
2022
2.018 2.125 2.268 2.297 2.423 1.688
1.800
1.980

Muutos
+10 %

Valmistelija: joukkoliikennelogistikko Marja-Leena Inkinen-Remes
Logistiikkapäällikön päätösehdotus:
Seudulllinen joukkoliikennejaosto päättää
-

lähettää edellä esitetyn talousarvioehdotuksen kaupunkirakennelautakunnalle
ja edelleen kaupunginhallitukselle sekä Kontiolahden ja Liperin kunnille huomioitavaksi vuoden 2022 talousarviovalmistelussa,
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-

samalla hyväksyä osaltaan Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämän henkilökuljetusten yhteistyösopimukseen liittyvän
rahoitussuunnitelman ajokaudelle 2021-2022 ja

-

pyytää toimittamaan Joensuun kaupunginhallituksen sekä Kontiolahden ja
Liperin kuntien kannanotot viimeistään 22.10.2021.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
KH 25.10.2021
Seudullisen joukkoliikennejaoston talousarvioesityksen mukaan joukkoliikenteen
nettomenot kasvavat vuoden 2021 talousarvioon nähden. Hallinnollisten
kustannusten nettomenot kasvavat 35 000 euroa ja liikennöinnin nettomenot noin
1 000 000 euroa.
Joensuun osuus hallinnollisten kustannusten muutoksesta on asukasluvun
mukaisesti 26 000 euroa. Hallinnollisten kustannusten taustalla ovat mm.
henkilöstökulujen sopimusten mukaiset korotukset, kokouspalkkioiden muutos
sekä palveluiden ostojen muutokset liittyen lippu- ja maksujärjestelmän
kehittämiseen, bussien infonäyttöihin sekä käsidesien hankinnan kulut.
Lähtökohtaisesti muutokset ovat perusteltuja ja kustannusten kattaminen muusta
toiminnasta haasteellista.
Joensuun osuus liikennöinnin kokonaiskustannuksista kasvaa 760 000 euroa.
Menoja nostaa erityisesti kohteen 1 vuonna 2021 toteutettu kilpailutus. Uusi
sopimus tuli voimaan 7.6.2021, mistä seuraa, että sopimusmuutoksilla –
palvelutasomuutokset sekä puhtaan kaluston vaikutus - on vuodelle 2022
kustannustasoa nostava vaikutus. Lisäksi kaikkien kohteiden osalta
indeksimuutoksilla on olennainen hintatasoa korottava vaikutus vuodelle 2022.
Kokonaiskustannuksia lisää myös dieselpolttoaineen vaihtaminen HVO:ksi
(uusiutua diesel) kohteessa 1 kesäkuun 2022 alussa samanaikaisesti
sähköbussien käyttöönoton kanssa.
Liikennöinnin menojen lisäykset ovat valtaosin seurausta vuonna 2020
toteutetusta kilpailutuksesta. Esityksessä harkinnanvaraista on dieselpolttoaineen
vaihtaminen HVO:ksi, mutta tämän voidaan katsoa olevan perusteltua Joensuun
ilmastotavoitteiden näkökulmasta.
Liikennöinnin kokonaiskustannusten muutokseen vaikuttaa myös joukkoliikenteen
tulokehitys. Joukkoliikenteen matkustusmäärän on arvioitu kasvavan kuluvaan
vuoteen nähden 10 %:lla. Matkustajamäärän kasvusta huolimatta taso on edelleen
selvästi koronakriisiä edeltävää aikaa matalampi, mikä heijastuu myös
joukkoliikenteen tulokertymään. Vuosina 2020-2021 joukkoliikenteeseen on
kohdistettu ylimääräistä valtionavustusta kompensoimaan lipputulojen menetyksiä,
minkä seurauksena matkustajamäärän alenemisen vaikutus kaupungin talouteen
on jäänyt vähäiseksi. Vuonna 2022 korona-avustuksia ei ole tiedossa.
Talousarvioesityksen linjaus matkustajamäärän kehitysarviosta on perusteltu,
koska näyttää epätodennäköiseltä, että joukkoliikenteen kysyntä palaa vielä
vuonna 2022 koronaa edeltävälle tasolle. Mikäli palveluiden kysyntä on
talousarviossa arvioitua suurempaa, tästä aiheutuva tulojen lisäys tulee huomioida
talousarviomuutoksessa, eikä tulojen lisäystä tältä osin lähtökohtaisesti voi käyttää
muiden toimialan menojen kasvun katteeksi.
Joukkoliikenteen nettomenojen kasvuun on varauduttu vuoden 2022
talousarviokehyksessä. Kuten kaupungin talouteen isommassa kuvassa, myös
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joukkoliikenteen nettomenojen kehitykseen tulevina vuosina näyttäisi kohdistuvan
epävarmuutta. Kysynnän palautuminen koronaa edeltävälle myönteiselle kasvuuralle lähivuosina on epävarmaa. Toisaalta liikennöinnin kohteiden 2 (LiperiJoensuu-Hammaslahti) ja 3 (Joensuu-Kontiolahti) sopimusten osalta on
ratkaistava nykyisten sopimusten optioiden käyttö ja tulevien kilpailutusten
ajankohta. Mahdolliset palvelutasomuutokset sekä puhtaan kaluston käytölle
asetettavat vaatimukset voivat vaikuttaa kohteiden tulevaan hintatasoon.
Palvelutasomuutoksiin heijastuu osaltaan myös kaupungin omat päätökset mm.
kouluverkon osalta. Huomioiden kaupungin tulevien vuosien talouden ennakointiin
liittyvät epävarmuustekijät joukkoliikenteen mahdollisten tulevien vuosien
kehitysarvioiden tarkentaminen tukisi kaupungin kokonaistalouden suunnittelua.
Oheismateriaalina joukkoliikenteen talousarvio 2022
Valmistelija: talousjohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
antaa seudulliselle joukkoliikennejaostolle yllä kirjoitetun lausunnon
joukkoliikennejaoston vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.
Oheismateriaali
Joukkoliikenteen TAE_2022
POSELY_Joensuu rahoitussuunnitelma 2021-2022
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Rantakylän Liikuntahalli Oy:n hakemus palvelumaksun korotuksesta
KH 25.10.2021 § 416
2524/02.05.00.01.01/2021
Rantakylän Liikuntahalli Oy on kolmen joensuulaisen jalkapalloseuran omistama
osakeyhtiö, joka hallinnoi ja operoi Rantakylään osoitteeseen Pataluodonkatu 11
rakennettua ylipainehallia. Halli rakennettiin erityisesti juniorijalkapalloilun
harjoittelutarpeisiin, Rantakylään rakentuneen suuren koulukeskittymän tarpeisiin
ja yleisesti kaikkien joensuulaisten liikuntatarpeisiin.
Kaupunki osallistui omalta osaltaan hallin toteutumiseen toteuttamalla
tekonurmikentän halliin ja vuokraamalla alueen Rantakylän Liikuntahalli Oy:lle.
Lisäksi kaupungin antoi hallin rakentamiseen 0,5 milj. euron investointiavustuksen
ja myösi omavelkaisen takauksen Rantakylän Liikuntahalli Oy:n hallin
rakentamista koskevalle lainalle sekä sitoutui maksamaan vuosittain 70 000 euron
korvauksen koulupäivien klo 8-15 välisestä käyttöoikeudesta.
Yhtiön toiminnan alkuvaihe on ollut haasteellinen erityisesti koronapandemian
aiheuttamien rajoitustoimien johdosta. Pandemian aiheuttamat rajoitustoimet
vaikuttivat voimakkaasti hallin käyttöön erityisesti vuonna 2020, mistä johtuen
halliyhtiön tulovirta jäi suunniteltua alhaisemmaksi. Yhtiön menojen
sopeuttamiseksi alentuneeseen tulovirtaan Rantakylän Liikuntahalli Oy:n hallin
rakentamista koskevan lainan lyhennykset keskeytettiin 12 kuukaudeksi ja
vastaavasti laina aikaa pidennettiin 12 kuukaudella. Muutos edellytti takaajan eli
kaupungin suostumusta, jonka kaupunginvaltuusto antoi 27.4.2021 § 35.
Rantakylän Liikuntahalli Oy on nyt esittänyt kaupungille kaupungin koulupäivien
klo 8-15 välisen käyttöoikeuden palvelumaksujen korottamista 1.11.2021 lukien.
Korotusesitys perustuu halliyhtiölle vakiintuneeseen kustannustasoon, hallin
toteutuneeseen käyttöasteeseen sekä kannattavan toiminnan turvaamiseen.
Halliyhtiö on esittänyt, että koulupäivien päiväajan käytön maksua nostetaan
kaupungin alkuperäisen sitoumuksen mukaisesta 70 000 eurosta 126 000 euroon.
Koska palvelumaksun korotus on osa aiempaa kaupunginhallituksen hyväksymää
periaatelinjausta kaupungin osallistumisesta hallin rakentamiseen, on perusteltua,
että kaupunginhallitus ottaa kantaa palvelumaksun korotukseen. Varsinaisen
sopimuksen muutos tulee kuitenkin käsitellä hyvinvoinnin toimialalla.
Kaupunki sitoutui hallin rakentamisen yhteydessä vuosittaiseen 70 000 euron
päiväajankäytön korvaukseen, joka perustui halliyhtiön vuosittaisen toiminnan
kustannusarvioihin. Ensimmäisten toimintavuosien perusteella näyttää, että
erityisesti yhtiön tulovirta on jäänyt perustamisvaiheen arvioita matalammaksi.
Tähän on osaltaan vaikuttanut koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimet. On
todennäköistä, että yhtiön tulovirta nousee hieman rajoitustoimien vaikutusten
poistuessa, mikä tukee yhtiön talouden kehitystä.
Huomioiden arviot yhtiön tulevasta kehityksestä on yhtiön edustajien kanssa
käytyjen neuvottelujen päädytty esittämään, että päiväajan käytön palvelumaksua
esitetään korotettavaksi 3 000 eurolla kuukaudessa ajalla 1.11.2021-31.10.2022 ja
2 500 eurolla kuukaudessa ajalla 1.11.2022-31.10.2023.
Palvelumaksun korotukseen ei ole varauduttu vuoden 2022
talousarviokehyksessä, joten muutos huomioidaan vuoden 2022
talousarvioesityksessä. Päiväajankäytön maksu on kohdistunut koulutuspalvelujen
tulosalueelle, jonka vuoden 2022 talousarviota korotetaan maksun muutosta
vastaavasti.
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Rantakylän Liikuntahalli Oy:n esitys on luettavissa sähköisen kokouksen
oheismateriaalina.
Valmistelija: talousjohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
hyväksyä osaltaan Rantakylän Liikuntahalli Oy:n koulupäivien päiväaikaisen
välisen käyttöoikeuden määräaikaisen muutoksen edellä esitetyn mukaisesti.
Varsinaisen käyttöoikeussopimuksen muutokset käsitellään ja hyväksytään
hyvinvoinnin toimialalla.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle kaupunginhallituksen
seuraavaan kokoukseen.
Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.
Oheismateriaali
Palvelumaksujen korotus alkaen marraskuu 2021_Rantakylän liikuntahalli_allekirjoituksilla
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Sisäisen tarkastuksen toimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021 - 2023 sekä
toimintasäännön hyväksyminen
KH 25.10.2021 § 417
2540/00.01.01.00/2021
Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä.
Kaupunginjohtajan tehtävänä on vastata sisäisestä valvonnasta.
Konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa konsernijohto, johon kuuluvat
kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto, kaupunginjohtaja ja
kansliapäällikkö. Lautakuntien ja johtokunnan tehtävänä on toimialallaan vastata
sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Sisäisen tarkastuksen toimikunta on osa kaupunkikonsernin sisäistä
valvontajärjestelmää. Sisäisen tarkastuksen yksikkö on osa johdon ohjaus- ja
valvontajärjestelmää.
Sisäisen tarkastuksen toimikunnan toimialaan kuuluu tehtävät, jotka
hallintosäännön 6 §:n 1. mom. 13. kohdan mukaan on kaupunginhallituksen
tehtäväksi määrätty eli huolehtia sisäisen valvonnan järjestämisestä ja käsitellä
sisäisen tarkastuksen vuosiraportti.
Kaupunginhallitus asetti edellisen sisäisen tarkastuksen toimikunnan 13.8.2019 §
296 toimikaudeksi 2019 - 2021.
Toimikuntaan kuuluu enintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Toimikunnassa on ollut edustettuna
kaupunginhallituksen ja tarkastuslautakunnan asiantuntemus. Toimikunnan
puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan poissa ollessa
varapuheenjohtajana toimii kansliapäällikkö. Toimikunnan sihteerinä ja esittelijänä
toimii tarkastuspäällikkö.
Toimikunnan sekä sisäisen tarkastuksen yksikön tehtävät on tarkemmin määritelty
toimintasäännössä.
Toimintasääntöön tehdyt muutosehdotukset käyvät ilmi liiteasiakirjasta, jossa
yliviivattu teksti on tarkoitettu poistettavaksi ja lisäykset on merkitty punaisella
tekstillä.
Valmistelija: tarkastuspäällikkö
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää





asettaa sisäisen tarkastuksen toimikunnan kaupunginhallituksen toimikaudeksi
2021 - 2023,
nimetä toimikuntaan kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet
esittää tarkastuslautakunnalle, että se nimeää toimikuntaan varsinaisen
jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen edustajakseen
kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2021 - 2023 ja
hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimikunnan ja sisäisen tarkastuksen yksikön
toimintasäännön liitteen mukaisesti.

Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitus nimesi sisäisen tarkastuksen toimikuntaan toimikaudeksi 2021 2023 seuraavat jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:
Jäsen
Eila Heinonen
Asko Miettinen
Maija Törmänen
Liitteet

Henkilökohtainen varajäsen
Joakim Kärkäs
Tuula Parikka
Matti ketonen
[1]

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan ja yksikön toimintasääntö
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Eronpyyntö kunnallisista luottamustehtävistä, kasvatus-ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtajuus,
P-K:n maakuntavaltuuston varajäsenyys sekä kaupunginvaltuutettu
KH 25.10.2021 § 418
2544/00.00.01.00.06/2021
Hannu Helander on toimittanut sähköpostilla 15.10.2021 Joensuun kaupungille
eropyynnön kaikista luottamustehtävistä 1.11.2021 alkaen paikkakunnalta pois
muuton vuoksi.
Hannu Helander on kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja koulutuslautakunnan
varapuheenjohtaja sekä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston varajäsen (Jussi
Wihosen varajäsen).
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Valtuusto myöntää eron valtuutetuille.
Kuntalain 71 §:ssä säädetään muun muassa, että vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 78 §:n 1 momentissa säädetään, että jos luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Kuntalain 76 §:n 1 momentin mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän
jäsenkunnan luottamustoimeen.
Joensuun kaupungin hallintosäännön 14 §:n mukaan kasvatus- ja
koulutuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 5
momentissa määrätään, että mikäli valtuuston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja
uuden valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen
on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.
Valmistelija: hallintojohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
todeta Hannu Helanderin luottamustoimet Joensuun kaupunginvaltuutettuna,
kasvatus- ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtajana ja Pohjois-Karjalan
maakuntavaltuuston varajäsenenä päättyneiksi 1.11.2021 alkaen ja
valita kasvatus- ja koulutuslautakuntaan uuden jäsenen/varapuheenjohtajan sekä
Pohjois-Karjalan maakuntavaltuustoon uuden varajäsenen (Wihosen varajäsen)
Helanderin tilalle.
Hannu Helanderin sijaan kaupunginvaltuutetuksi nouseen Perussuomalaisten 1.
varavaltuutettu Jari Korhonen.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Eronpyyntö Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä
KH 25.10.2021 § 419
2515/00.00.01.00.07/2021
Antti Kotkajuuri on 12.10.2021 lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt eroa
Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenyydestä paikkakunnalta pois
muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalain 71 §:ssä säädetään muun muassa, että vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 78 §:n 1 momentissa säädetään, että jos luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Joensuun kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaan Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunnan jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.
Valmistelija: hallintojohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
todeta Antti Kotkajuuren luottamustoimen Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokunnan jäsenenä päättyneeksi ja
valita Kotkajuuren tilalle uuden jäsenen Joensuun Vesi -liikelaitoksen
johtokuntaan.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Eroilmoitus alueellisen jätelautakunnan varajäsenyydestä
KH 25.10.2021 § 420
2553/00.00.01.00.06/2021
Atso Hassinen on 19.10.2021 lähettämällään sähköpostiviestillä pyytänyt eroa
alueellisen jätelautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta pois muuton vuoksi.
Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kuntalain 71 §:ssä säädetään muun muassa, että vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kuntalain 78 §:n 1 momentissa säädetään, että jos luottamushenkilö menettää
vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.
Joensuun kaupungin hallintosäännön 25 §:n mukaan alueellisen jätelautakunnan
jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.
Valmistelija: hallintojohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
todeta Atso Hassisen luottamustoimen alueellisen jätelautakunnan varajäsenenä
päättyneeksi ja
valita Hassisen tilalle uuden varajäsenen (Markku Karppisen varajäsen)
alueelliseen jätelautakuntaan.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatettavia asioita
KH 25.10.2021 § 421
Kaupunginhallitukselle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:
1. Digi- ja väestötietoviraston kirje, Vuoden 2022 aluevaalit:
Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen
ilmoittaminen. Kirje oheismateriaalina.
2. Korkeimman oikeuden päätös 14.10.2021 valitukseen kaivoslain
mukaiseen varauspäätökseen VA2020_0091_ Magnus Minerals Oy.
Päätös oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.
3. VN_26357_2021-STM-1_Ohjauskirje sosiaali- ja terveydenhuollon
valmiuden ja varautumisen kehittämisestä ja turvaamisesta siirryttäessä
hyvinvointialuerakenteeseen
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
merkitä tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Oheismateriaali
DVV_Kirje_kunnille_2022aluevaalit_äänestyspaikkatietojen_ja_yhteystietojen_ilmoittaminen_FI
Korkeimman oikeuden päätös 14.10.2021 valitukseen kaivoslain mukaiseen
varauspäätökseen VA2020_0091_ Magnus Minerals Oy
VN_26357_2021-STM-1_Ohjauskirje sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden ja
varautumisen kehittämisestä ja turvaamisesta siirryttäessä
hyvinvointialuerakenteeseen
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Ilmoituksia lähiajan tapahtumista ja tilaisuuksista
KH 25.10.2021 § 422
Tapahtumat ja tilaisuudet
1. Kutsu Joensuun kaupungille ministeri Matti Puhakan siunaus ja
muistotilaisuus 30.10.2021.
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastusoimen uudistuksen keskeisiä
sisältöjä ja toimeenpanoa käsittelevä tilaisuus Pohjois-Karjalan
hyvinvointialueella 27.10.2021 klo 16:00-18:00 Sokos hotelli
Kimmelissä/hybriditapahtumana. Tilaisuus on tarkoitettu hallituksen ja
valtuuston puheenjohtajille (2 edustajaa/kunta).
Vieraanvaraisuuden osoittamiset
1. Joensuun kaupunki järjestää vieraanvaraisuuden osoituksena Itä-Suomen
liikennejärjestelmäpäivien yhteydessä kaupungin vastaanoton n. 50
henkilölle tiistaina 2.11.2021 klo 18.00–19.30 kaupungintalolla.
Kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään edustajansa tilaisuuteen.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
merkitä edellä mainitut tapahtumat ja tilaisuudet tiedokseen ja päättää edustajista.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaupunginhallitus nimesi seuraavat edustajat:
Tapahtumat ja tilaisuudet
1. Seppo Eskelinen ja Kari Karjalainen
2. Timo Elo ja Sari Koskinen
Vieraanvaraisuuden osoittamiset
1. Matti Väistö, Anssi Törmälä, Ari Varonen ja Sami Laakkonen
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Pöytäkirjat
KH 25.10.2021 § 423
Pöytäkirjat:
Omistajaohjausjaosto
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Osallisuus- ja vetovoimalautakunta

11.10.2021
18.10.2021
19.10.2021

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Viranhaltijapäätökset
KH 25.10.2021 § 424
80/00.02.01.01/2020
Viranhaltijapäätökset:
Henkilöstö- ja yhteysjohtaja
Kansliapäällikkö
Kansliapäällikkö
Kansliapäällikkö
Kaupunginjohtaja

14.10.2021 § 15
13.10.2021 § 17
14.10.2021 § 18
25.10.2021 § 19
20.10.2021 § 27

Viranhaltijapäätökset oheismateriaalina sähköisessä kokouksessa.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
merkitä tiedokseen, eikä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kaupunginhallituksen
käsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali
Ystävyysmessut 2021 -avustushakemus
Palvelussuhdepäällikön viran täyttäminen
Joensuun Hoiva- ja palveluyhdistys ry:n hakemus vuonna 2022 70-vuotisjuhlien kustannuksiin
osallistumisesta
Kahden siirrettävän varavoimakoneen hankinta
Raporttien ja raportointiominaisuuksien toteutuksen hankinta Maire-asiakastietojärjestelmään

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 413, § 414, § 415, § 416, § 418, § 419, § 420, § 421, § 422, § 423,
§ 424
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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 417

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.
OikaisuvaatimusviranomainenJOENSUUN KAUPUNGINHALLITUS
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Rantakatu 20, 80100 JOENSUU (kello 9.00 - 15.00)
Postiosoite: PL 59, 80101 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.

