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Kaupungin on pidettävä huolta ennaltaehkäisevistä terveyspalveluista. 
Ennaltaehkäisevään toimintaan, ikäihmisten palveluihin ja turvallisuuteen, 
mielenterveyspalveluihin, nuorten tukeen sekä liikunnallisuuden kehittämi-
seen on panostettava merkittävästi. 

Kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta tulee vahvistaa laaja-
alaisella, kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä ja EU:n rakennerahastojen ja  
elvytysrahan kohdentamisella pitkäjänteiseen tulevaisuuden rakentamiseen.  
Paikallista osaamista ja yrittäjyyttä on tuettava.

Kaupungille on laadittava kunnianhimoinen työllisyysohjelma ja työllisyyden 
hoidon resurssit on turvattava. Kaupungissa opiskeleville pitää luoda edelly-
tyksiä työllistyä alueelle osallistamalla heitä paremmin.

Joensuun kaupungin on taattava  jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus 
koulupäivän jälkeen. Tämä on tehtävä yhteistyössä eri järjestöjen sekä  
urheilu- ja harrasteseurojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen maksuja on sosialidemokraattien aloitteesta alennettu, 
ja työtä maksujen alentamiseksi edelleen on jatkettava. Tavoitteenamme on 
maksuton varhaiskasvatus.

Kirjastopalveluiden on oltava saavutettavia ja kirjastotilojen esteettömiä. 
Kaikukortin käyttöönottoa Joensuussa on selvitettävä ja seniorikorttiin on 
lisättävä myös kulttuuripalvelut. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua 
kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen asuinpaikasta, iästä, toimintarajoit-
teista tai varallisuudesta riippumatta. 

Jokaisessa kaupunginosassa ja taajamassa on oltava ainakin yksi lähiliikun-
tapaikka tai ulkokuntosali. Vesikon ja Rantakylän uimahallien peruskorjauk-
set on varmistettava.

Tärkeät viheralueet ja luontokohteet on säilytettävä ja suojeltava merkit-
semällä ne viherkaavaan, josta on tehtävä sitova. Jokaista kaadettua puuta 
kohti on istutettava vähintään yksi uusi puu.
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KUNTAVAALIOHJELMA 2021

JOENSUU ON ELINVOIMAINEN työn ja hyvinvoinnin 
kaupunki ja Suomen johtava koulutuskaupunki. 
Me sosialidemokraatit haluamme, että Joensuu 
on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävän kehityksen kaupunki. 
Joensuun kaupungin toiminnan tulee perus-
tua tulevaisuuskeskeisiin ja kauaskatseisiin 
päätöksiin. Haluamme parantaa asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta päättää 
yhteisistä asioistaan. Vaaleilla valittujen luotta-
mushenkilöiden tiedonsaantia ja päätöksenteon 
läpinäkyvyyttä tulee parantaa. Pidetään kaikki 
mukana! 

On välttämätöntä, että Joensuu tuottaa jat-
kossakin pääosan tarvitsemistaan palveluista 
itse ja omistaa toimintoihin tarvittavat toimiti-
lansa. Yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa on 
välttämätöntä ja ne voivat tuottaa palveluita, joita 
käytetään täydentämään ja antamaan tukea kau-
pungin omalle palvelutuotannolle. Näin torjumme 
palveluiden ideologisen yksityistämisen.

Joensuun kaupunki turvaa elinvoimaansa 
pitämällä verotuksen ja taksansa kilpailukykyi-

sinä verrattuna muihin maakuntakeskuksiin. 
Sote-uudistus muuttaa ratkaisevasti kuntien 
rahoitusmalleja ja verotuloja, ja kaupungin on 
oltava valmistautunut näihin muutoksiin. Tämän 
lisäksi työllisyyden parantamisen ja yrittämisen 
aloittamisen ja kestävyyden eteen on tehtävä 
työtä jalkauttamalla työllisyyden kuntakokeilu 
ja suunnittelemalla ja toteuttamalla myös uusia 
työllistymismalleja. Työttömyyden vähentäminen 
pienentää myös Kelan työmarkkinatukilaskua. 
Kaupungin velkaantuminen on pidettävä kurissa, 
mutta samaan aikaan on kuitenkin oltava varaa 
tarpeellisiin investointeihin. 

Tarvitsemme verovaroja laadukkaiden palve-
luiden tuottamiseksi joensuulaisille. Ennaltaeh-
käisevät hyvinvointi- ja terveyspalvelut tuottavat 
myönteisiä terveysvaikutuksia. Lisäksi riittävät 
palvelut tuovat myös säästöä kaupungille tulevi-
en vuosien aikana. Maaseutualueiden tarpeita ei 
saa myöskään unohtaa. Palveluiden saatavuus on 
maaseutualueiden elinehto, ja alueiden asukkaita 
on kuunneltava paikallisasioita koskevassa pää-
töksenteossa. 
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JOENSUUN EHDOTON VETOVOIMATEKIJÄ on korkea-
tasoinen koulutus. Laadukas ja tasavertainen 
koulutus luo kestävän pohjan tulevaisuudelle, 
sivistykselle ja kulttuurille, kansainvälisyydelle, 
sekä erityisesti kaupungin elinvoimaisuudelle. 

Haluamme Joensuun tarjoavan kaikille oppi-
laille ja opiskelijoille hyvän koulutuspolun esiope-
tuksesta korkeakouluun saakka. Ryhmäkoot on 
pystyttävä pitämään sopivina ja opetushenkilös-
tön resurssien on oltava riittävät. Opetustilojen 
kuntoon ja terveelliseen kouluympäristöön on 
panostettava ja suunnitelluissa investoinneissa 
esim. Enon, Hammaslahden ja Reijolan osalta on 
pysyttävä. 

Oppivelvollisuusiän nosto tuo omia haasteita 
toisen asteen koulutuksen rahoittamiseen. Edel-
lisen hallituksen  rajujen leikkausten ammatillisen 
koulutuksen reformin suunta on nykyisen halli-
tuksen aikana kääntynyt parempaan päin, mutta 
Joensuun kaupungin tulee toimia aktiivisesti ja 
tarkkaavaisesti laadukkaan ja kattavan koulutuk-
sen puolesta ja tukea ammatillista koulutusta. 

Ammatillisessa koulutuksessa on edistettävä 
nuorten työllistymistä alueelle tekemällä tiivistä 
yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Luki-
oiden mahdollisuuksia yhteistyöhön aiempaa 
kattavampien ja monipuolisempien kurssikoko-
naisuuksien tarjoamiseksi esimerkiksi kansainvä-
lisyyteen ja yrittämiseen liittyen on parannettava. 
Valtion rahoituksen taso on varmistettava koulu-
tuksen laadun ja kattavuuden turvaamiseksi.

Oppivelvollisuusiän noston myötä on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota oppilaiden ohjaukseen ja 
tukeen peruskoulun jälkeisissä valinnoissa. On 
luotava selvät toimintamallit siitä, kenelle vastuu 
oppilaan toiselle asteelle siirtymisen onnistu-
misesta ja sen seurannasta kuuluu. Oppivelvol-
lisuuden pidentyessä on myös pidettävä huolta 
nuorisotyön riittävistä resursseista.

Harrastamisella on vaikutusta lasten tulevai-
suuteen ja koulutuksen periytyvyyteen. Harras-
tusmahdollisuuksien lisääminen on sosiaalinen 
investointi lapsiin ja nuoriin. Joensuun kaupungin 
on otettava käyttöön Islannin malli, jolla taattai-
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siin kaikille lapsille ja nuorille harrastus koulupäi-
vän jälkeen. Tämän mallin puitteissa on tehtävä 
yhteistyötä eri järjestöjen ja urheilu- sekä harras-
teseurojen kanssa. Jokaisen lapsen tulee saada 
riittävän laadukasta ja monipuolista kouluruokaa. 
Oppilaiden mielipiteitä ja toiveita on kuunneltava 
ja ne on otettava huomioon. Ylijäävän kouluruoan 
jakelua jatketaan. 

1.1 Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksessa rakennetaan ensimmäisiä 
askelmerkkejä sivistyksen polulle. Sosialidemo-
kraattien aloitteesta aikaansaatu varhaiskasva-
tuksen maksujen aleneva suunta on hyvä, ja työtä 
maksujen alentamisen eteen on jatkettava. So-
sialidemokraattien tulevaisuuden tavoitteena on 
taata kaikille lapsille maksuton varhaiskasvatus. 
Päiväkoteihin tulee palkata ryhmäavustajia, joi-
den työpanos vapauttaisi varhaiskasvattajien re-
sursseja paremmin kohdennettaviksi. Kaupungin 
tulee selvittää ja parantaa yhteistyötä varhaiskas-
vatuksen ja neuvolapalveluiden yksiköiden välillä. 
Myös perhepäivähoito on tärkeä varhaiskasva-
tuksen osa-alue. Uusia perhepäivähoidon mal-
leja voi selvittää ja kehittää. Perhepäivähoitajien 
palkkoihin, ateriakorvaukseen ja kulukorvauksiin 
on tehtävä parannuksia, ja perhepäivähoidon hou-
kuttelevuutta uravalintana on lisättävä..

1.2 Opetuksen resurssit
On erittäin tärkeää, että vaalikauden aikana pe-
rusopetuksen tuntikehystä nostetaan lain vaa-
timasta minimituntimäärästä vähintään yhdellä 
viikkotunnilla. Lisäksi on huolehdittava sijaisjär-
jestelyistä ja lisättävä koulujen koulunkäynninoh-
jaajien määrää. Luokkakoot on pidettävä riittävän 
pieninä ja jakotunteja on hyödynnettävä laaduk-
kaan oppimisen takaamiseksi. Oppilashuoltoon ja 
erityisopetukseen on taattava riittävät resurssit, 
jotta henkilökunta voi toimia ennaltaehkäisevästi 
ja huomioida erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. 
Nämä toimet edellyttävät myös, että valtion ra-
hoitusta opetukseen lisätään. Oppimisen apuväli-
neisiin, tukitoimiin ja henkilöstön tieto- ja viestin-
tätekniikan koulutukseen on panostettava.

Koulukiusaaminen on vakava ja syrjäytymistä 
aiheuttava ongelma. Tulevaisuuden Joensuun op-

pilaitokset ovat kiusaamisesta vapaita yhteisöjä, 
joissa koulurauha on jokaisen oppilaan ja opetta-
jan oikeus. Henkilökunnalle on annettava koulu-
kiusaamiseen puuttumiseksi riittävät resurssit ja 
työkalut. 

1.3 Korkeakoulutus
Joensuun kaupungin tulee olla jatkuvassa yhteis-
työssä Joensuun korkeakoulujen kanssa ja tukea 
Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikor-
keakoulun kehittämistä. Korkeakoulujen kanssa 
selvitetään mahdollisuuksia kehittää täydennys-
koulutuksen väyliä. Joensuun tulee yhteistyössä 
korkeakoulujen ja paikallisten yritysten kanssa 
parantaa korkeakoulutettujen työllistymistä alu-
eelle tarjoamalla tilaisuuksia tutustua paikallisiin 
mahdollisuuksiin, työtarjontaan ja rohkaisemalla 
yrittäjyyteen. Vaadimme, että opiskelijoiden asu-
minen, terveydenhoito ja muut palvelut turvataan 
saavutettavina ja laadukkaina.

1.4 Kotoutuminen
Laadukas koulutus ja kielitaito ovat parhaita ta-
poja kotouttaa maahan saapuneita maahanmuut-
tajia, ja takaa mahdollisuuden tasa-arvoiseen 
elämään sekä sopeutumiseen Suomessa. Kotout-
tamistoimenpiteissä on kiinnitettävä huomiota 
sukupolvien ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
toteutumiseen. Kotoutumisessa on tärkeää luon-
teva osallistuminen yhteiskunnallisiin tilanteisiin 
ja tilaisuuksiin sekä tiivis yhteistyö järjestöjen, 
oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa. Onnistunut kotoutuminen vä-
hentää myös kunnan kuluja. 

Joensuussa on myös paljon korkeakoulutettuja 
maahanmuuttajia ja kansainvälisiä opiskelijoita. 
Kaupungin on panostettava heidän tarpeisiinsa 
vastaaviin saavutettavaan ja monikieliseen vies-
tintään sekä työllisyyspalveluihin, jotta kansainvä-
liset huippuosaajat ja opiskelijat jäisivät alueelle. 
Työllisyys ja yrittämisen tukeminen ovat ylipäänsä 
avainasemassa onnistuneessa kotoutumisessa.
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JOENSUU ON SUOMEN johtava koulutuskeskus ja 
lähes kolmannes joensuulaisista on opiskelijoi-
ta. Joensuun vetovoima on hyvä, sillä suuri osa 
korkeakouluopiskelijoista tulee maakunnan ulko-
puolelta. Ongelma on se, että liian moni muuttaa 
valmistuttuaan muualle. Opiskelijoiden sitou-
tumista alueelle on parannettava osallistamalla 
heitä paikallisasioissa. Opiskelijoille pitää luoda 
edellytyksiä työllistyä ja jäädä asumaan kaupun-
gin alueelle.

Joensuun asemaa Pohjois-Karjalan elinkeino-
elämän ja vetovoimaisuuden veturina on vahvis-
tettava. Vetovoimaisuus perustuu koulutuksen 
kehittämiseen kaikilla asteilla ja yrittäjyyden 
aktiiviseen tukemiseen. Julkisia hankintoja ja 
urakkakilpailuja kehitetään hankintalain mukai-
sesti niin, että paikallisilla pienillä ja keskisuu-
rilla yrityksillä on mahdollisuus niihin osallistua. 
Lisätään sosiaalisten ja ympäristökriteerien 
käyttämistä julkisissa hankinnoissa. Joensuussa 

on useita osaamiskeskittymiä, kuten metsä- ja 
biotalous, fotoniikka sekä monipuolinen koulu-
tustarjonta. Metsäpääkaupunki-imagoa, kaupun-
gin elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta tulee 
vahvistaa laaja-alaisella kansainvälisellä yhteis-
työllä ja EU:n rakennerahastojen ja elvytysrahan 
kohdentamisella pitkäjänteiseen tulevaisuuden 
rakentamiseen.  

Kaupungin on rohkaistava ja tuettava nuoria ja 
uusia yrittäjiä. Kaupungilla on oltava edullisia ti-
loja, jotka mahdollistavat aloittavien yrittäjien toi-
minnan. Kaupungin on tehtävä tiivistä yhteistyötä 
korkeakoulujen kanssa paikallisen työllistymisen 
edistämiseksi.

Joensuun tunnettavuutta ja brändiä nuorek-
kaana ja elinvoimaisena kaupunkina on tuettava 
ja edistettävä. Kaikkien kaupunkilaisten mahdol-
lisuuksia osallistua kaupungin kehittämiseen ja 
päätöksentekoon on lisättävä.

2. ELINVOIMAISUUS
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2.1 Työllisyys
Päivitettyä kaupunkistrategian elinvoiman toi-
meenpano-ohjelmaa toteuttavat Business Joen-
suu Oy ja Joensuun Yrityskiinteistöt Oy. Kaupungin 
tulee määritellä näille selkeät tulos- ja tavoiteso-
pimukset kasvun edistämiseksi  Kaupungille on 
laadittava kunnianhimoinen työllisyysohjelma ja 
työllisyyden hoidon resurssit on turvattava. Työl-
lisyyden parantaminen edesauttaa kaupungin 
taloutta ja mahdollistaa verovarojen sijoittamisen 
laajemmin kaupungin elinvoimaisuuden paran-
tamiseksi. Kaupungin monille opiskelijoille pitää 
luoda edellytyksiä työllistyä alueelle.

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden taustalla 
ovat monet inhimilliset tarinat. Sekä julkisen että 
yksityisen sektorin on kannettava vastuuta työt-
tömistä. Koko kaupunkikonsernin on toiminnal-
laan tuettava työllisyystoimien toteutumista. 

Työttömien työkykyselvityksen resursseja on 
lisättävä siten, että työttömät ohjautuvat heille 
oikea-aikaisiin koulutuspalveluihin tai eläkkeelle. 
Työkyvyn selvittämiseksi kaupunki tekee aktiivi-
sesti yhteistyötä Siun Soten, Kelan ja TE-toimis-
ton kanssa. Pitkäaikaistyöttömille on tarjottava 
työllistäviä toimintoja. Osatyökykyisiä ja ikään-
tyviä työllistäviä hankkeita ja toimintamalleja on 
kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa.

Kausi- ja kesätyöpaikkoja tulee olla riittävästi 
ja kausityöllistämiseen tulee panostaa resurs-
seja. Tämän toteutumiseksi tarvitaan laajaa yh-
teistyötä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kesken. Rekrytoinnissa asetetaan 
etusijalle nuorisotyöttömät, jotta he saisivat 
mahdollisuuden työelämäviikkojen kartuttami-
seen. Kausityöllistämisessä on myös kiinnitettävä 
huomiota pitkäaikaistyöttömien ensisijaiseen 
rekrytoimiseen.

2.2 Palvelut
Yhden luukun palveluita on kehitettävä. Työllisyys-
palveluiden on oltava helposti ja nopeasti saata-
villa. Työllisyyspalveluiden on oltava monialaisia, 
ja yrittämisen ja uuden yrittäjän tukipalvelut on 
saatava saman järjestelmän alle. Kansainvälisten 
opiskelijoiden ja maahanmuuttajien työllistymistä 
on kehitettävä, ja niiden esteitä, kuten kielitaito-
vaatimuksia, tarkasteltava kriittisesti. Kansainvä-

linen tekijä on aina merkittävä satsaus kansain-
välisiin verkostoihin. Korkeakouluyhteistyö on 
merkittävä tekijä työllistymisessä.

Joensuu on edullinen kaupunki asua, ja kau-
punkikeskustan palvelut ovat keskittyneet ja 
saavutettavat. Kaupungin lähistö on täynnä mie-
lenkiintoisia turistikohteita, joihin kulku tapahtuu 
Joensuun kautta. 

Joensuun on realisoitava potentiaalinsa tu-
rismin solmukohtana. Kaupungin tulee tehdä 
yhteistyötä muiden kuntien ja kaupunkien kanssa 
turismin kehittämiseksi nostamalla paikallisia 
vahvuuksia kilpailuvalteiksi ja kehittämällä lii-
kenneyhteyksiä sekä muita turismipalveluita. 
Kimmelin yhteyteen suunniteltu kylpylähanke on 
saatettava valmiiksi tällä vaalikaudella. Paikalliset 
luontonähtävyydet eivät kalpene muulle Suomelle. 
Täällä on kaikki muut Lapin fasiliteetit tuntureita 
lukuunottamatta.

2.3 Osallistuminen  
ja viestintä
Päätösten valmistelussa on tuotettava useita 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joista tiedotetaan 
nykyistä aktiivisemmin ja näin mahdollistetaan 
kansalaiskeskustelu aiheesta. Edustuksellista de-
mokratiaa pitää suojella huolehtimalla siitä, että 
tiedonkulku vaaleilla valituille edustajille ja heiltä 
eteenpäin kuntalaisille toimii, ja että päätöksen-
teko on mahdollisimman läpinäkyvää. Kaupunki-
laisten osallisuutta ja asioihin vaikuttamispaik-
koja tulee lisätä asiakohtaisesti mm kartoitus-, ja 
valmistelutyössä sekä toteutuksessa. Vanhus- ja 
vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston 
kokemustietoa tulee kuulla myös jo asioiden val-
misteluvaiheissa. 

Nuorten ja opiskelijoiden osallistumista kau-
pungin toimintaan on kehitettävä. Kaupungin 
Puro-sovellusta kehitetään edelleen; tavoitteena 
on vähintään 1 kysely/kokous jokaisen lautakun-
nan kokouksen listalta. Nuorten syrjäytymistä on 
ehkäistävä: nuorten osallistumista ja tasa-arvoa 
vahvistavan nuorisolain mahdollisuuksia on hyö-
dynnettävä  kehittämällä koulutusta, työllistämäl-
lä nuoria ja turvaamalla harrastusmahdollisuudet. 
Nuorisotoimen resursseja ei saa heikentää, vaan 
riittävät nuorisopalvelut ja nuorisotilat  on taatta-
va eri puolilla Joensuuta. Nuorten työpajatoiminta 
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on laajenemassa ja tätä kehitystä on edistettävä. 
Näin tasataan alueellisia eroja. Nuoria tulee kuun-
nella toiminnan ja nuorisotilojen kehittämisessä.

Joensuun tulee panostaa kuntien järjestöihin 
ja järjestöavustuksiin myös jatkossa. Järjestö-
avustuksiin panostaminen on kunnalta hyvinvoin-
ti-investointi, ja se myös edesauttaa järjestöjen 
asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntämistä 
kaupungin toiminnassa. Järjestöavustusten ha-
kemisprosessia pitää kehittää ja pyrkiä “yhden 
luukun periaatteeseen”, jolloin eri toimialojen 
järjestöavustuksia haetaan hakijaystävällisesti 
yhdestä paikasta yhdellä lomakkeella. Järjestöjen 
toimintaa tulee mahdollistaa tarjoamalla maksut-
tomia tiloja järjestöjen toimintaan.

On kehitettävä toimivia käytäntöjä asukkaiden 
mielipiteiden ja tarpeiden kartoittamiseksi ja 
kehittämishankkeiden tukemiseksi. Selvitetään 
osallistuvan budjetoinnin käyttöön oton mahdol-
lisuudet. Järjestöjen roolia lähidemokratian tuke-
misessa on syytä vahvistaa.

Osallistumisen avain on hyvä viestintä. Kaupun-
gin viestinnän ja tiedottamisen tulee olla selkeää 
ja saavutettavaa. Tietoa kaupungin palveluista ja 
toiminnasta on oltava helposti saatavilla monikie-
lisesti. Kaupungin verkkosivut ovat ensisijainen 
paikka etsiä tietoa Joensuusta uudelle asukkaalle, 
opiskelijalle tai maahanmuuttajalle. Verkkosivujen 
saavutettavuuteen on panostettava merkittävästi 
ja niiden käytettävyyttä ja sisältöä on testattava 
kokemusosaajilla.

Työttömien kohtaamispaikkojen toiminta on 
turvattava ja sitä on kehitettävä.

2.4 Kulttuuri
Joensuu on tapahtumien kaupunki. Elävä kau-
punkikulttuuri ja yhteisöllisyys luovat elinvoimaa, 
ja tapahtumat toimivat myös matkailun vetovoi-
mana. Karjalainen identiteetti on keskeisellä si-
jalla suunniteltaessa Joensuun ja maakuntamme 
matkailua. Joensuu on vahvasti mukana Saimaa-
ilmiön ja kulttuuripääkaupunkihankkeen edistä-
misessä.

Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua kult-
tuurin kokemiseen ja tekemiseen asuinpaikasta, 
toimintarajoitteista tai varallisuudesta riippu-
matta. Kulttuuri lisää hyvinvointia ja tuo sisältöä 
elämään. Joustavia alennuslippujärjestelmiä ja 

muita keinoja päästä kulttuurin äärelle edullisesti 
on edelleen kehitettävä. Esimerkiksi Kaikukortin 
käyttöönottoa Joensuussa on selvitettävä. 

Ikäihmisten kulttuuritarjontaa on tuettava ja 
seniorikorttiin on lisättävä myös kulttuuripalve-
lut. Peruskoululaisille kulttuurielämyksiä tuovaa 
Kulttuurin virta -toimintaa sekä esikoululaisten 
Kulttuurin puro -toimintaa tulee jatkaa. On taat-
tava, että Joensuu pystyy tarjoamaan nuorille 
kiinnostavia ja puhuttelevia kulttuurikokemuksia, 
jotka avartavat ja haastavat nuoria.

Kaupungin on tuettava kansalaisten yhdistyk-
sissä ja opistoissa harjoittamaa vapaata sivistys-
toimintaa, eivätkä kansalaisopiston kurssimaksut 
saa nousta osallistumisen esteeksi. Kaupungin on 
tuettava matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa ja 
tehtävä yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotta kai-
killa kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua. 
Kulttuurihyvinvointia on lisättävä ja kulttuurin 
positiiviset terveydelliset vaikutukset on otettava 
paremmin huomioon paikallisia kulttuuripalvelui-
ta suunniteltaessa.

Joensuun kirjastoverkko on säilytettävä nykyi-
sessä laajuudessaan, jotta kaikilla joensuulaisilla 
on kohtuullinen pääsy kirjastopalveluihin. Kirjas-
topalveluiden on oltava saavutettavia ja kirjasto-
tilojen esteettömiä. 

Yksittäisenä merkittävänä kulttuurin kehtona 
on mainittava Joensuussa jo vuosikymmeniä 
toiminut Pekkalan kuvataidekoulu. Kaupungin on 
kunnostettava omistamansa Pekkalan kartanon 
rakennukset ja säilytettävä ne kuvataidekoulun ja 
kulttuurijärjestöjen käytössä jatkossakin. Taiteen 
ammattilaisia on kuunneltava tilojen käyttömah-
dollisuuksiin liittyen.

 

2.5 Maaseutualueet
Joensuu on laajalle ulottuva, monipuolinen kau-
punki. Maaseutualuetta ei pidä unohtaa, sillä 
lähipalvelut ja toimivat liikenneyhteydet ovat nii-
den elinehto. Elämää on muuallakin kuin keskus-
taajamassa, ja maaseutualueita pitää arvostaa, 
kehittää ja tukea yhteistyössä paikallistoimijoiden 
kanssa. Maaseutualueen asukkaita tulee kuunnel-
la heitä koskevissa päätöksissä ja heillä tulee olla 
mahdollisuus kehittää asuinalueensa toimivuutta.
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2.6 Liikenne
Kaupungin saavutettavuus on elinvoiman perus-
edellytys. Lentoliikenteen jatkuminen on turvat-
tava. Raideliikenteen kehittämisessä matka-ajan 
nopeuttaminen ratojen kuntoa ja turvallisuutta 
parantamalla  on ensisijaista tulevan valtuus-
tokauden aikana. Lisäksi junayhteyksiä Pieksä-
mäelle ja Nurmekseen tulee vahvistaa vähintään 
aiemmalle tasolle. Pitkällä tähtäimellä Joensuun 

kaupungin tulee edistää yhteyksien avaamista 
Kajaanin, Kuopion ja Petroskoin suuntaan. Val-
tateitä 6, 9 ja 23 on parannettava ja myös alempi 
tieverkko on pidettävä käyttökelpoisena. Katta-
van tieverkon lisäksi toimivat, nopeat tietoliiken-
neyhteydet vähintään kaikkiin maaseutualueen 
taajamiin ovat tärkeimpiä paikallisen edunvalvon-
nan asioita. Saavutettavuus on tärkein syy jäädä 
kaupunkiin niin opiskelijoille, työntekijöille kuin 
yrityksille.
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VUOSIKYMMENIÄ VALMISTELTU SOTE-UUDISTUS to-
teutunee viimeinkin. Sen myötä sosiaali- ja ter-
veyspalvelut siirtyvät kuntien vastuulta valtion 
rahoittamille hyvinvointialueille.  Kunnan teh-
täväksi jää edelleen asukkaidensa hyvinvoinnin 
kaikinpuolinen edistäminen, missä saumaton yh-
teistyö nykyisen Siun Soten ja jatkossa hyvinvoin-
tialueen kanssa on tärkeätä. Vaikea korona-aika 
on tuonut kunnille paljon lisää tehtäviä. Kaupun-
gin on pidettävä huolta ennaltaehkäisevistä ter-
veyspalveluista. Ennaltaehkäisevään toimintaan, 
mielenterveyspalveluihin, nuorten tukeen sekä 
liikunnallisuuden kehittämiseen on panostettava 
merkittävästi. Erityisesti perheille sunnattua 
sosiaalista tukea ja hyvinvointia edistäviä kotihoi-
don palveluita on kehitettävä, ja niiden saatavuut-
ta parannettava yhteistyössä Siun Soten kanssa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellinen 
saavutettavuus on jatkossakin turvattava ja pal-
veluiden laatuun on panostettava. Kaupungin 
edunvalvonnan yksi tehtävä on huolehtia näiden 
palveluiden resursoinnin varmistamisesta. Erityi-
sesti mielenterveyspalveluiden saavutettavuus-
ongelmiin ja kasvaviin jonoihin on puututtava. 
Jokainen sote-palveluiden toimimattomuuden 
vuoksi yhteiskunnan ulkopuolelle pudonnut nuori 
on valtava inhimillinen epäonnistuminen ja talou-
dellinen taakka. Väestön ikääntyessä vanhusvä-
estön palveluita on lisättävä ja kehitettävä.

Siun sote on jo päättänyt tarjota maksuttoman 
kondomiehkäisyn alle 25-vuotiaille nuorille, mutta 
kokeilu on jäänyt näkymättömäksi. Tämä palvelu 
on tuotava nuorille paremmin näkyväksi.

Kaupungin hyvinvointikertomus- ja suunnitel-

3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
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ma sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
tulee huomioida osana kaupunkistrategiatyötä 
sekä toteuttaa vuotuisten suunnitelmien ja arvi-
ointien kautta. Hyvinvointia tulee edistää asuk-
kaiden, järjestöjen ja toimijoiden, valmistelijoiden 
ja päättäjien kanssa yhteistyössä.

3.1 Liikunta
Joensuun asemaa johtavana liikunta- ja urhei-
lukaupunkina on edistettävä. Liikunta ja urheilu 
ovat kaupungille merkittäviä vetovoimatekijöitä. 
Vesikon ja Rantakylän uimahallien peruskorja-
ukset on varmistettava, ja Mehtimäen aluetta 
on kehitettävä edelleen. Liikkumisen paikkoja ja 
mahdollisuuksia tulee olla laajasti saatavilla koko 
kaupungin alueella kattavien ja hyvin hoidettujen 
ulkoliikuntapaikkojen, sisätilojen ja ulkoilureit-
tien muodossa. Hyötyliikunnan mahdollisuuksia 
ja edellytyksiä pitää kehittää pitämällä huolta 
kevyen liikenteen verkostosta, sekä kehittämällä 
pyöräilyn mahdollisuuksia ja julkista liikennettä.

Liikkumattomien ihmisten aktivointi on tär-
keää. Saavutettavat matalan kynnyksen palvelut, 
joissa hinta, sijainti tai jäsenyysvaatimukset eivät 
ole osallistumisen esteenä, alueellinen kerhotoi-
minta ja yhteistyö kansalaisopiston kanssa sekä 
esimerkiksi liikuntapaikkojen huolto yhdessä eri 
alueiden asukasyhdistysten kanssa voivat olla 
tässä toimivia keinoja. Haluamme Joensuuhun 
erilaisia,  etupäässä liikunnallisia harrastus-
mahdollisuuksia tarjoavan harrastepankin myös 
aikuisille. 16-29-vuotiaille tällainen palvelu on jo 
Joensuussa olemassa. 

Toimintarajoitteisten henkilöiden mahdol-
lisuuksia palveluihin ja laadukkaaseen vapaa-
aikaan on parannettava. Laadukkaat liikuntapal-
velut ja esteettömät sekä helposti saavutettavat 
tapahtumat ja tilat lisäävät päivittäistä toimin-
takykyä. Koulutettuja avustajia tarvitaan lisää, ja 
palvelujen saatavuutta on parannettava. Liikun-
tapalveluiden on myös kartoitettava ne kohteet, 
jotka voisivat hakea EU:n vammaiskorttistatusta. 
Tämä helpottaisi monen toimintarajoitteisen 
henkilön pääsemistä liikuntatiloihin sekä tilojen 
tarjoamien palveluiden käytettävyyttä.

Kaupunginosien ulkovalaistusta on lisättävä. 
Jokaisessa kaupunginosassa ja taajamassa on ol-
tava ainakin yksi hyvin varustettu ja talvella valais-

tu lasten leikkipuisto sekä lähiliikuntapaikka tai 
ulkokuntosali. Päivittäisen liikunnan mahdollista-
vat lähiliikuntapaikat, lähiluonto metsineen sekä 
turvalliset ja toimivat kevyen liikenteen väylät. 
Kaupungin metsä- ja puistoalueita on suojeltava 
paitsi ympäristön, myös ihmisten hyvinvoinnin 
vuoksi.

 

3.2 Saavutettavuus
Saavutettavuus ja esteettömyys on otettava 
huomioon kaupunkisuunnittelussa ja palveluissa. 
Palveluiden ja tilojen yhdenvertaisuutta, esteelli-
syyttä ja vammaisvaikutusten arviointia tulee seu-
rata huolellisesti. Joensuun vammaisneuvosto on 
otettava mukaan päätöksentekoon ja päätösten 
arviointiin. Kokemusosaajia ja -asiantuntijoita tu-
lee käyttää tilojen ja palveluiden kehittämisessä.
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4.1 Ilmasto ja kestävä kehitys
Ilmastostrategiaa toteutetaan hyväksytyn oh-
jelman mukaisesti, eli tavoitteesta olla hiilineut-
raali kaupunki vuoteen 2025 mennessä pidetään 
kiinni. Energiatehokkuutta rakentamisessa sekä 
hankinnoissa lisätään määrätietoisesti.

Materiaalien kierrätystä ja lajittelua Joensuus-
sa tehostetaan. Muovinkeräys tulee järjestää kai-
kissa taloyhtiöissä, biojätteen kierrätysaste tulee 
nostaa nykyisestä 30 %:sta ainakin 40 %:iin ja 
tekstiilijätteen talteenotto on järjestettävä. Kau-
punki tukee kierrätystä ja uusiokäyttöä edistävää 
järjestö- ja kerhotoimintaa, jota kautta esimerkik-
si tekstiilejä saadaan kierrätettyä.

4.2 Kaupunkikuva
Kaavoitus ja rakennustonttien luovutus on jat-
kuvasti pidettävä korkeatasoisina ja tontteja on 
oltava tarjolla myös kaupungin maaseutualueilta. 
Vanhoilla alueilla täydennysrakentamisessa on 
kuunneltava asukkaita. Uusia asuinalueita suun-
niteltaessa ja täydennysrakentamisessa täytyy 
sekoittaa erilaisia asumismuotoja. Kaavoituksella 
ja asuntopolitiikalla luodaan edellytyksiä kunta-
laisten hyvälle ja turvalliselle elämälle, kohtuuhin-
taiselle asumiselle ja kaupungin elinvoimaisuu-
delle. Joensuun keskustan elinvoimaisuus tukee 
suoraan koko kaupungin elinvoimaisuutta ja hou-
kuttelevuutta asuinpaikkana ja opiskelu-, työ- tai 
matkailukohteena. Keskustan elinvoimaisuutta 
on tuettava mm. edullisilla yritystiloilla ja hyvillä 
palveluilla.

Puistojen ja virkistysalueiden riittävyydestä ja 
hoidosta on huolehdittava, ja jokaista kaadettua 

puuta kohti on kaupungin on istutettava vähintään 
yksi uusi puu. Joensuun viherkaava on muutetta-
va 2. asteen yleiskaavaksi, jolloin siitä tulee pää-
töksenteossa sitova. Samassa yhteydessä kaava 
on tarkistettava ajan tasalle. SDP:n tavoitteena 
on edelleen, että Pielisjoen ja Pyhäselän rantojen 
viheralueista muodostetaan Utrasta Noljakkaan 
ja Marjalaan asti ulottuva kansallinen kaupunki-
puisto.

4.3 Liikenne
Toimiva ja edullinen julkinen liikenne parantaa 
asukkaiden arkea, terveyttä ja kaupungin kestä-
vää kehitystä. Julkisen liikenteen kattavuutta ja 
hintojen kohtuullisuutta on edelleen merkittäväs-
ti edistettävä koko Joensuun alueella. Huomiota 
on kiinnitettävä erityisryhmien, kuten nuorten, 
opiskelijoiden ja eläkeläisten alennuksiin, sekä 
toimiviin yhteyksiin maaseutualueiden ja keskus-
taajamien välillä. 

Joensuu on maamme vilkkaimpia pyöräilykau-
punkeja. Joensuun tulee pyrkiä parhaaksi poh-
joismaiseksi kaupungiksi pyöräillä vuonna 2025. 
Pyöräilyreittejä ja pyöräilyn turvallisuutta paran-
netaan edelleen koko kaupungin alueella. Kevyen 
liikenteen väylien turvallisuutta on kehitettävä 
myös jalankulkijoiden osalta. Talviaikaan pulkka 
ja potkukelkka ovat erityisesti lapsiperheille - pot-
kukelkka myös ikäihmisille - tärkeitä kulkupelejä. 
Niiden käyttö on huomioitava kevyenliikenteen-
väylien hiekoituksessa.

Joensuussa tulee huolehtia, että kaupunkiin 
perustetaan riittävä määrä sähköautojen lataus-
pisteitä ja kaasuajoneuvojen tankkauspisteitä. 
Teiden talvikunnossapitoa kantakaupungin ulko-
puolella on kohennettava.
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