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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YHDHALL § 48
Nurmeksen kaupungin hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa ja allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista
lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Puheenjohtaja:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Koska kokouskutsu oli annettu ja lähetetty hallintosäännön
mukaisesti ja enemmän kuin puolet jäsenistä oli läsnä,
puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Yhdistymishallitus

Pöytäkirja
§ 49
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Pöytäkirjantarkastajat
YHDHALL § 49
Kaupunginjohtaja:

Yhdistymishallitus päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi hallituksen jäsenet Jani Savolaisen ja Keijo Suhosen, sekä heidän varalleen seuraavana aakkosjärjestyksessä olevat yhdistymishallituksen jäsenet.

Yhdistymishallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nurmeksen kaupunki
Yhdistymishallitus

Pöytäkirja
§ 50
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Konsernijohtajan virka
YHDHALL § 50
Kaupunginjohtaja:

Henkilöstön henkilökohtaiset kuulemiset koskien työ- ja virkanimikkeen tai tehtävien sisällön olennaista muuttumista Nurmes-Valtimo
kuntaliitoksessa on nyt tehty näiden henkilöiden kohdalta ja kaikki
muistiot kuulemisista on nyt hyväksytty.
Seuraavaksi henkilöstön siirtolista etenee henkilösiirtosopimuksen
liitteenä Valtimon kunnan yhteistoimintaelimeen ja Valtimon kunnanhallitukseen henkilöstönsiirtosopimuksen hyväksymistä varten.
Tämän jälkeen Valtimon kunta ja Nurmeksen kaupunki allekirjoittavat henkilöstön siirtosopimuksen.
Hallintojohtaja ja ma. kunnanjohtaja Kyösti Korhosen kuuleminen pidettiin 10.9.2019 Nurmeksen kaupungintalolla. Kuulemisessa sovittiin, että Korhosen tuleva tehtävä on 1.1.2020 alkaen virka ja virkanimike on konsernijohtaja. Kokonaispalkka on 1.1.2020 alkaen 5600
€/kk.
Konsernijohtajan viran perusteina ovat seuraavat seikat:
1. Konsernijohtaja on talousjohtajan 1. sijainen ja käyttää tässä tehtävässä virkavaltaa.
2. Konsernijohtaja tukee Nurmeksen kaupungin konserniyhtiöitä niiden strategia-, talous-, sopimus- ja tietojärjestelmäasioissa.
3. Konsernijohtaja avustaa uusia konserniyhtiöitä (toimitilayhtiö ja
vesiyhtiö) niiden liikkeellelähdössä ja tekee niihin tarvittaessa työpanosta myös sopimusperustaisesti.
4. Konsernijohtaja raportoi kaupunginjohtajalle ja on Nurmeksen
kaupungin johtoryhmän jäsen.
Yhdistymishallitus on kokouksessaan 27.5.2019 linjannut niin, että
Korhosen tehtävänimike olisi kehitysjohtaja. Katson, että tämä on
ollut valmistelevan toimielimen linjaus ja että asian käsittely ei ole
siten vielä tällöin päättynyt. Lopullisen päätöksen asiassa tekee
uuden kunnan valtuusto, kun se päättää virkojen perustamisesta.

Kaupunginjohtaja:

Yhdistymishallitus päättää
1. kirjata tiedoksi, että siirtyvän henkilöstön kuuleminen on tehty, sekä
2. esittää uuden kunnan valtuustolle, että Valtimon hallintojohtaja ja

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nurmeksen kaupunki
Yhdistymishallitus

Pöytäkirja
§ 50
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ma. kunnanjohtaja Kyösti Korhosen tehtävänimike on konsernijohtaja ja tehtävää varten perustetaan virka.
Yhdistymishallitus:

Merkitään, että kunnanjohtaja Kyösti Korhonen poistui esteellisenä
kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Asia jätettiin pöydälle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
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7/2019

8

11.09.2019
23.09.2019

Kaupunkirakennetoimialan osavuosiraportti 1-8/2019
224/02.02.00/2018
KRL § 65
Tekninen johtaja:

Talousarvio-ohjeen mukaisesti toimialat raportoivat hallitukselle ja
valtuustolle kaksi kertaa vuodessa osavuosiraporteilla. Raportit laaditaan ajoilta 1-4/2019 sekä 1-8/2019. Osavuosiraportissa on esitettävä myös talouden toteutumatilanne 31.8.2019 ja talousarviomuutokset. Koko vuoden tilanteesta raportoidaan tilinpäätöksessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on raportoitu Targetor
pro-ohjelmalla. Tavoitteiden toteutumisessa on edetty pääosin talousarvion mukaisesti.
Kaupunkirakennetoimialan käyttötalouden tuottojen toteutuma
31.8.2019 on 67,6 % ja kulujen 65,4 %.
Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määrärahat ovat sitovia sisäinen ja ulkoinen kirjanpito huomioiden nettona tulosalueittain. Valtuustoon nähden sitovia lukuja ovat tulosalueiden toimintakatteet.
Investointiosan sitovuus on hankekohtaisesti bruttona.
Toisen vuosikolmanneksen perusteella metsänmyyntituotot tulevat
ylittymään, mutta kokonaisuutena tuotot toteutunevat kuitenkin
suunnitellusti. Vesilaskutuksen tulot ovat raportissa kuudelta kuukaudelta, maa- ja vesialueiden vuokrat on laskutettu kesäkuussa.
Kaupunkirakennetoimialan toimintakulujen odotetaan toteutuvan
budjetoidun mukaisena, mutta onnistumisen edellytyksenä on tavanomainen alkutalvi ilman poikkeuksellisia lumi- tai pakkasjaksoja.
Vuoden 2019 investointiohjelma on toteutumassa kattavasti,
31.8.2019 investointien toteutumaprosentti on 69,0 %. Nurmes-talon
peruskorjauksen purku-urakka ja maanrakennusurakka ovat
käynnissä ja muiden urakoiden suunnittelu on loppusuoralla.
Kuntatekniikan suurimmat investointi kohteet Mikonsalmen sillan peruskorjaus sekä kiertoliittymän rakentaminen ovat edenneet kesän
aikana aikataulussaan ja turvallisesti vilkkaasti liikennöityjen väylien
keskellä.
Kaupunkirakennepalveluiden laatiman talousarviomuutoslaskelman
6.9.2019 mukaan investointiohjelman kustannukset vuodelle 2019
tulevat ylittymään. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2019 on yhteensä
noin 350 000 €.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunkirakennelautakunta
Yhdistymishallitus

Tekninen johtaja:
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§ 51

7/2019

9

11.09.2019
23.09.2019

Kaupunkirakennelautakunta päättää
1. hyväksyä toimialan osavuosiraportin ajalta 1.1. - 31.8.2019 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
2. esittää yhdistymishallitukselle, kaupunginhallitukselle ja edelleen
-valtuustolle, että se hyväksyisi kaupunkirakennepalveluiden
6.9.2019 esittämät talousarviomuutokset toimialan investointeihin.

Kaupunkirakennelautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin.
YHDHALL § 51
Kaupunginjohtaja:

Yhdistymishallitus päättää hyväksyä kaupunkirakennepalveluiden
6.9.2019 esittämät talousarviomuutokset toimialan investointeihin.

Yhdistymishallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nurmeksen kaupunki
Yhdistymishallitus

Pöytäkirja
§ 52
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Siun Soten omistajaohjauskokouksen edustajien valinta ja evästys
YHDHALL § 52
Kaupunginjohtaja:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun
Sote) kutsuu omistajakuntien edustajat perussopimuksen mukaisiin
neuvotteluihin vuoden 2020 talousraamista ja investointitarpeista.
Toinen neuvottelu pidetään keskiviikkona 9.10.2019 klo 18 osoitteessa Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu (M-talon auditorio).
Toisen omistajaohjauskokouksen edustajat nimeää ja evästyksen
antaa yhdistymishallitus, koska kokouksen sisältö liittyy vuoden
2020 asioihin, jolloin Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitos on jo tapahtunut.
Kuntajohtajien kokouksessa 20.9.2019 käsitellään alustavasti kuntien maksukykyä vuonna 2020. Kuulen tällöin muiden kuntien tilanteen. Nurmeksen vuoden 2020 talousarvion laadinnassa varaudutaan tällä hetkellä 3 prosentin kustannusten nousuun sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Kerron yhdistymishallituksen kokouksessa oman
sen hetkisen näkemykseni Siun Soten raamin suuruudesta.

Kaupunginjohtaja:

Yhdistymishallitus päättää
1. nimetä kokousedustajat Siun Soten toiseen omistajaohjauskokoukseen 9.10.2019 ja
2. evästää kokousedustajia.

Yhdistymishallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.
Yhditysmishallitus nimesi kokousedustajiksi Siun Soten toiseen
omistajaohjauskokoukseen 9.10.2019
- kaupunginjohtajan,
- Anneli Kainulaisen (varalla Jorma Pikkarainen),
- Seija Puoskarin (varalla Reeta Rönkkö),
- Anna Höltän,
- Tuula Rautiaisen ja
- Keijo Suhosen.
Yhdistymishallitus kävi keskustelun ja evästi kokousedustajia.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja

Yhdistymishallitus

§ 53
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Kunnanjohtajien katsaukset
YHDHALL § 53
Muutosjohtaja:

Kaupunginjohtaja ja ma. kunnanjohtaja antavat suullisen katsauksen
tärkeimmistä valmisteluun nousevista asioista.

Kaupunginjohtaja:

Yhdistymishallitus päättää merkitä katsaukset tiedoksi.

Yhdistymishallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja

7/2019
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
48-51, 53
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom: mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
52
Hallintolainkäyttölain/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta
valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät
52
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Nurmeksen yhdistymishallitus
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nurmeksen kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan
viimeisenä päivänä ennen klo 15.00:
Osoite:
Sähköposti:
Puhelin:
Avoinna:

Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
kirjaamo@nurmes.fi
04010 45007
ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimuk
sen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, yhteystiedot
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthinkatu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, katu- ja postiosoite
Pykälä

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen
muoto ja
sisältö

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Päätöksen
tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedonantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatumusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen tai sen saa
kirjaamosta.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan tarkastajat:

