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Tuomioistuinviraston perustaminen
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun kaupunki ja ItäSuomen yliopisto esittävät viraston sijoittamista Joensuuhun –
Kuopio ja Pohjois-Savon liitto tukevat.
Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto antavat
oikeusministeriölle ja tuomioistuinlaitokselle toimintaympäristöja kumppanuuslupauksen. Me sitoudumme kehittämään
aktiivisesti ja yhteistyöhakuisesti oikeustieteen, hallinnon ja
palvelukeskusalan osaamisklusteria ja toimintaympäristöämme
tavalla, joka tukee tuomioistuinviraston perustamista, toiminnan
tuloksellisuutta, asiakastyytyväisyyttä ja työvoiman saatavuutta.

Joensuun vahvuudet – koulutus ja tutkimus
1) UEF:n koulutus ja tutkimus – juridiikka / kauppatieteet
Oikeustiede: Suomen johtava yhteiskuntatieteellisen alan
erikoisjuristien (HTK/HTM, julkisoikeus) kouluttaja.
Oikeustieteellisen alan tutkinnot (ON/OTM). Sisäänotto 60
opiskelijaa / vuosi. Panostettu mm. lainsäädäntötutkimukseen.
Kauppatiede: Monipuolisia talouden osaajia.
2) Karelia AMK ja PKKY
Tradenomi (talous, tietotekniikka), BBA, johtaminen
Merkonomi (hallinto, talous)
 Työvoimaa, osaamista, täydennyskoulutusta, kumppanuutta

Joensuun vahvuudet – palvelukeskusosaaminen maan huippua
1) Dynaaminen palvelu- ja yhteyskeskusklusteri
Selvitys: 1070 työntekijää vuonna 2016, Suomen vahvin klusteri alalla,
toimijoiden väliset synergiat
2) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
VM:n hallinnonalan konsernipalvelujen tuottaja, Joensuu
päätoimipaikka 220 henkilöä (kts. seuraava dia)
3) Puolustusvoimien palvelukeskus PVPALVK
Koordinoi ja toteuttaa Puolustusvoimien yhteisiä tukipalveluita: a)
henkilöstöpalvelut, b) talous- ja matkapalvelut, c) tiedonhallintapalvelut
ja d) oppimis- ja kuvapalvelut.
Päätoimipaikka Joensuu 120 henkilöä
3) Yrityksiä ja palvelutuottajia
Osaamista,

konsultaatiota, urakiertoa, kokeneita tekijöitä, klusteri

Palkeet yleisesti
• Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on merkittävä
valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva konsernipalvelujen tuottaja.
• Tuotamme ja tarjoamme kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja sekä
uudistumme asiakkaiden parhaaksi.
• Teemme yhteistyössä asiakkaiden kanssa tehokkaan ja toimivan tulevaisuuden.
• Olemme aktiivisten osaajien innostava ja vastuullinen työyhteisö.
Asiakkaina kattavasti koko valtionhallinto
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Savo-Karjalan tuomioistuimet – vahva itäsuomalainen keskittymä
Käräjäoikeudet Joensuussa ja Kuopiossa
Joensuun uusi oikeus- ja poliisitalo juuri valmistunut
Hovioikeus ja hallinto-oikeus Kuopiossa
Tuomioistuimet + UEFin juridiikka = vahva itä-suomalainen oikeusklusteri

Puitteet kunnossa – kasvukeskus Joensuu
Joensuun ydinkaupunkiseutu (Joensuu, Kontiolahti, Liperi)
Tunnusluvut
102 955 asukasta (2016)
Väestönkasvu + 3 657 asukasta (2010 – 2016) + 3,7 %
Nettomuuttoa ko. vuosina + 1553 asukasta
Yrityksiä 6 800 (2016), liikevaihtoa 5 mrd. euroa
Joensuun uudet asunnot 600 (2017) ja 1 000 (2018)
Profiili
Elinympäristö laadukas ja luonnonläheinen
Erinomaiset harrastusmahdollisuudet (liikunta ja kulttuuri)
Vilkas ja nuorekas yliopistokaupunki (n. 20 000 tutkintoopiskelijaa)
 Yleiset edellytykset sijoittumiselle kunnossa 

Liikenneyhteydet ja toimitilatarjonta
Julkisen liikenteen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla:
- Finnair 5 vuoroa / arkipäivä JOE – HEL, reitillä vakaa
näkymä, Finavia sitoutunut lentoaseman kehittämiseen
- VR 8-12 vuoroa / arkipäivä (suoraan Helsinkiin ja
Pieksämäen kautta)
- Bussi 4-7 vuoroa Joensuu – Helsinki / arkipäivä

Käytännössä fyysisen matkustuksen tarve vähenee
asiantuntijatyössä koko ajan (videokokoukset, Skype, Telco)
Toimitiloissa useita vaihtoehtoja Tuomioistuinvirastolle: mm.
Joensuun tiedepuisto erinomainen vaihtoehto, myös
Senaatilla tarjontaa, lisäksi yksityiset kiinteistötoimijat
tilat järjestetään ja räätälöidään asiakaslähtöisesti 

Toivomme tukea Tuomioistuinviraston Joensuuhun sijoittamiselle
Joensuun vahvuudet ovat erinomaiset
Relevanttia osaamista ja työvoimaa
Synergiaa tuova klusteri
Yleiset puitteet ja saavutettavuus kunnossa

Uusi virasto – henkilöstöä myös rekrytoidaan
Maakuntiin sijoittamiselle aito osaamisperusteinen mahdollisuus
Henkilöstö joudutaan pääosin rekrytoimaan sijoituspaikasta riippumatta
Onnistuneet referenssit keskitettyjen palvelutehtävien hoitamisesta hyödynnettävä
 Sijoittumislupaus ministeriölle ja tuomioistuinlaitokselle
 Olemme valmiita neuvottelemaan sijoittumisen sekä mm. optimaalisen tilaratkaisun
yksityiskohdista

