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Hakija/asianosainen

Joensuun kaupunki
Pysäköinninvalvonta
Muuntamontie 5
80100 Joensuu

Asia

Kahden pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen
Joensuun pysäköinninvalvonnassa on ollut haettavana kaksi pysäköinnintarkastajan virkaa ajalla 29.8. - 16.9.2022.
Pysäköinnintarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on pysäköinninvalvonnasta
annetun lain 12 §:n 2 momentin mukaan hänelle kuuluvien tehtävien hoitamiseen
tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus.
Taitoina ja ominaisuuksina, jotka ovat edellytyksiä tehtävässä onnistumiselle, oli
viranhakuilmoituksessa mainittu perustietotekniikkataidot, päivittäisen kävelyn
kaikkina vuodenaikoina mahdollistava fyysinen kunto, sosiaalinen luonne ja hyvät
vuorovaikutustaidot. Lisäksi hakuilmoituksessa oli mainittu seikkoina, jotka luetaan
eduksi, englannin kielen suullinen taito, toisen asteen koulutus ja Joensuun
paikallistuntemus.
Pysäköinnintarkastajan tehtävässä korostuvat pysäköintisääntöjen noudattamisen
valvontatehtävät sekä hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden opastukseen ja
neuvontaan liittyvissä asioissa. Merkittävä osa asiakaskohtaamisista tapahtuu
ulkomaalaisten tai ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden kanssa, jolloin riittävä
kielitaito on edellytys tehtävien onnistuneelle hoitamiselle.
Virkaa haki hakuaikana yhteensä neljäkymmentäseitsemän hakijaa.
Hakemusten perusteella haastateltiin kolme hakijaa; Arto Junnilainen, Teija
Meriläinen ja Joona Roivas. Haastattelijoina toimivat lupa- ja viranomaistoimintoja
johtava rakennustarkastaja Jukka Hyttinen ja kunnallisena pysäköinninvalvojana
toimiva yhdyskuntalakimies Juha Martikainen. Haastattelut suoritettiin 10.10.2022
ja 11.11.2022.
Kaikki haastatellut täyttivät viran kelpoisuusehdot eli kaikilla on tehtävien
hoitamisen kannalta tarpeellinen liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen
tuntemus ja B-luokan ajokortti. Kaikilla haastatelluilla on toisen asteen koulutus,
tehtävän edellyttämä fyysinen kunto, sosiaalinen luonne ja hyvät
vuorovaikutustaidot sekä Joensuun paikallistuntemus.
Arto Junnilaisella on elintarvikealan perustutkinto ja kondiittorin tutkinto.
Junnilainen on työskennellyt 17 vuotta elintarvikealan yrityksessä ja toimii tällä
hetkellä tuotantopäällikkönä. Junnilaisen työhön sisältyy yritys- ja
henkilöasiakkaiden asiakaspalvelua. Harrastustoiminnassaan Junnilainen on
tottunut käyttämään jatkuvasti englannin kieltä.
Teija Meriläisellä on noin kymmenen vuoden työkokemus virkasuhteisena
matkalippujen tarkastajana Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän
palveluksessa. Tehtävään on liittynyt matkalippujen tarkastamista ja siinä
yhteydessä runsaasti erilaisia asiakaskohtaamisia, jotka vastaavat
pysäköinnintarkastajan tehtävässä tapahtuvia asiakaskohtaamisia. Työ vastaa
muutenkin luonteeltaan pysäköinnintarkastajan tehtäviä. Lisäksi Meriläinen on
edellä mainitussa virassa ollessaan tehnyt avustavia tehtäviä matkalippujen
tarkastustoimistossa ja palveluneuvojana. Tehtävään on kuulunut asiakaspalvelua
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ja opastusta myös englannin kielellä. Meriläinen on suorittanut ravintola- ja
cateringalan perustutkinnon sekä liiketoiminnan ammattitutkinnon.
Joona Roivas työskentelee Posti Kuljetus Oy:ssä palvelukuljettajana Joensuun
alueella. Työhön kuuluu postilähetysten toimitukset yksityis- ja yritysasiakkaille
paketti- ja kuorma-autoilla. Työhön sisältyy runsaasti asiakaspalvelua. Roivas on
suorittanut logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelmassa.
Kaikki haastatellut täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset ja tehtävän hoitamiselle
asetetut edellytykset. Hakuasiakirjoihin sekä haastatteluihin perustuvan
kokonaisarvion perusteella Meriläisellä ja Junnilaisella on parhaat edellytykset
hoitaa pysäköinnintarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Roivaalla on hyvät
edellytykset virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen, joten hänet voidaan valita
varalle, mikäli jompikumpi valituista ei ota virkaa vastaan.
Päätös

Hakemusten ja haastattelujen perusteella päätän valita kahteen avoinna olevaan
pysäköinnintarkastajan virkaan Arto Junnilaisen ja Teija Meriläisen.
Päätän valita Arto Junnilaisen tai Teija Meriläisen kieltäytymisen varalle Joona
Roivaan.
Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Virkaan valittavan on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunta-alan yleisen virka- ja
työehtosopimuksen (KVTES) mukaan.

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin hallintosääntö 69 § 4. mom

Nähtävilläolo

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 23.11.2022.

Allekirjoitus
Kaupunkiympäristöjohtaja

Ari Varonen

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Tiedoksianto

Päätös on annettu tiedoksi kaupunkirakennelautakunnalle ja rakennus- ja
ympäristölautakunnalle sekä sähköpostilla rekrytointiyksikölle ja palkkasihteerille.
23.11.2022
Lisätietoja: yhdyskuntalakimies Juha Martikainen, puh. 050 415 2841
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätöksen tekijä
Kaupunkiympäristöjohtaja
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 kaupunkirakennelautakunta
Postiosoite: PL 148,80101 Joensuu
Käyntiosoite: Muuntamontie 5, 80100Joensuu
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 kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä,
kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu
saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asiaosaiselle, 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
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 23.11.2022.
Tiedoksianto asianosaiselle
Asianosainen: xx
Lähetetty tiedoksi kirjeellä, pvm ja tiedoksiantaja
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.
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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.
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.

