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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 8
Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä
päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 80 §:n mukaan
kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä erikseen kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.
Kuntalain 103 §:n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Nurmeksen
kaupunginvaltuuston osalta säännös edellyttää 24 valtuutetun
läsnäoloa.
Kokouskutsu on
- julkaistu kaupungin verkkosivuilla 24.2.2022
- julkaistu Ylä-Karjalassa 24.2.2022
- julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa 24.2.2022.
Puheenjohtaja:

Nimenhuudossa oli läsnä 29 varsinaista ja 5 varavaltuutettua.
Koska kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu kuntalaissa
säädetyllä ja hallintosäännössä määrätyllä tavalla, sekä
nimenhuudossa oli läsnä enemmän kuin kaksi kolmasosaa
valtuutetuista, totean kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajat
Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 9
Vuorossa valtuutetut Pasi Korhonen ja Mikko Meriläinen.
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja keskeytti kokouksen
tämän asian käsittelyn jälkeen kello 18.36.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian johtaja, rehtori Esa
Karvinen, Riverian Nurmeksen yksikön koulutuspäällikkö Rauno
Peura ja Riverian Valtimon yksikön koulutuspäällikkö Mikko
Saarimaa antoivat katsauksen Riverian ajankohtaisista asioista kello
18.36-19.35.
Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Jaana Meriläinen saapui
kokoukseen kello 18.59.
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Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkastuslautakunta 12.01.2022 § 6
Kuntalain 84 § mukaan:
Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan
toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria
sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa
tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista
tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän
päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja
tietoverkosta.
Kuntalain 121§:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on
mm.
valvoa
84
§:ssä
säädetyn
sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi.
Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja ehdottaa, että tarkastuslautakunta:
- hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset
- pyytää tarvittaessa ilmoitusvelvollista täydentämään ilmoitustaan
- kehottaa tarvittaessa niitä ilmoitusvelvollisia tekemään
sidonnaisuusilmoituksen, jotka eivät sitä vielä ole tehneet
viivytyksettä, viimeistään 31.1.2022 mennessä
- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan
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verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu
-saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
Tarkastuslautakunta:- hyväksyi saadut sidonnaisuusilmoitukset
- kehottaa niitä ilmoitusvelvollisia tekemään sidonnaisuusilmoituksen, jotka eivät sitä vielä ole tehneet viivytyksettä,
viimeistään 31.1.2022 mennessä
- päätti julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan
verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu
-saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
Merkittiin tiedoksi, että Ritva Mahlavuori poistui kokouksesta klo 12
tämän pykälän käsittelyn jälkeen ennen seuraavan pykälän
käsittelyä.
Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 10
59/00.03.02/2021

Kaupunginvaltuusto:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä sidonnaisuusilmoitukset
tiedoksi.
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Nurmeksen kaupungin puhtauspalvelujen ja ruokapalvelujen järjestäminen PohjoisKarjalan hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä
Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 51

Kaupunginjohtaja:

Hyvinvointialueiden perustamisen voimaanpanolain 18 § mukaan
liikkeen luovutuksella hyvinvointialueille siirtyvät kuntien ja
kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen henkilöstö,
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevat opiskeluhuollon
psykologit ja kuraattorit sekä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen tukitehtäviä muualla kunnan hallinnossa hoitava
henkilöstö, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä
vähintään puolet on sote- ja pelastustoimen tukitehtäviä.
Tukipalveluiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja
terveydenhuollon tai pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät kuten
esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja
hallintopalvelut, palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelut, ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä
laboratoriot ja kuvantamispalvelut. Koska Siun soten
perustamisvaiheessa sote- ja pelastustoimen tukitehtäviä hoitavaa
henkilöstöä jäi omistajakuntien palvelukseen, tulee sote- ja
pelastustoimen tukipalvelutehtäviä kunnissa tekevän henkilöstön
asemaan soveltaa voimaanpanolain 18 § sääntelyä.
Kuntien henkilöstön asemaan tulee vaikuttamaan kunnista
hyvinvointialueelle mahdollisesti siirtyvät sote-tehtävät, joita voivat
olla esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan tehtävät, sekä
hyvinvointialueen tukipalvelujen järjestelyt. Kunnat myyvät sote- ja
pelastustoimen tukipalveluja tällä hetkellä Siun sotelle
sidosyksikköaseman mahdollistamana, mutta vastaavaa
sidosyksikköasemaa ei hyvinvointialueen ja kuntien välillä ole. Näin
ollen osana hyvinvointialueen valmistelua tulee tukipalvelut
tarkastella kunnissa uudelleen, suurimpina kokonaisuuksina ruokaja puhtauspalvelujen tehtävät.
Ruokapalvelupäällikkö, vt. hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja ovat
käyneet neuvotteluita eri toimijoiden kanssa ja hahmotelleet
useampia mahdollisia toimintamalleja Nurmeksen kaupungin
ruokapalveluiden järjestämiseksi 1.1.2023 alkaen. Asiaa on käsitelty
alustavasti myös yhteistyötoimikunnassa sekä henkilöstölle
(puhtauspalvelut ja ruokapalvelut) 18.1.2022 järjestetyssä infotilaisuudessa. Myös Nurmeksen kaupungin johtoryhmä on käsitellyt
asiaa alustavasti vuoden 2021 lopulla.
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Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
(449/2007) mukaisesti yhteistyötoimikunta käsittelee PohjoisKarjalan hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja antaa
lausuntonsa kaupunginhallitukselle koskien hyvinvointialueelle
siirtyvän ruokapalveluhenkilöstön liikkeenluovutusta. Tämä lausunto
tarvitaan erityisesti, koska siirto ei tapahdu automaattisesti
voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti, ja koska valmistelussa on useita
vaihtoehtoja.
Puhtauspalveluhenkilöstön osalta voidaan todeta, että siirto tapahtuu
automaattisesti voimaanpanolain 18 §.n mukaisesti.
Kaupunginjohtajan laatimassa liitteessä 1 on kuvattu Nurmeksen
kaupungin viisi vaihtoehtoa ruokapalvelujen järjestämiseksi
uudelleen tässä tilanteessa.
Liitteessä 2 on yhteistyötoimikunnan lausunto liikkeenluovutuksesta
(kokous 17.2.2022).
Ruokapalvelupäällikkö Maarit Hoffren on laatinut liikkeenluovutusta
varten alustavan henkilölistan. Hän on myös tehnyt vertailua eri
vaihtoehtojen osalta siitä, mikä olisi paras vaihtoehto Nurmeksen
kaupungin omaksi valmistuskeittiöksi.
Liitteessä 1 on kuvattu vaihtoehdot sekä niiden edut ja haitat.
Vaihtoehdot on numeroitu esittelijän asettamaan
suosituimmuusjärjestykseen 1-5.
Pidän parhaimpana vaihtoehtoa nro 1, koska se on aktiivinen malli,
joka parantaa oman keittiön käyttöastetta laskevan volyymin
tilanteessa ja voi lisätä myös ruokapalvelujen työpaikkojen
kokonaismäärää Nurmeksessa. Henkilöstön kannalta vaihtoehdossa
on hyvää se, että ratkaisu syntyy hyvissä ajoin ennen
vuodenvaihdetta ja siten epätietoisuuden aika jää lyhyeksi.
Tässä vaihtoehdossa Nurmeksen kaupungin omaksi
valmistuskeittiöksi jää Valtimon koulun keittiö, johon tarvitaan
lisäinvestointeja n. 80 000 eurolla. Kyrölän keittiö puolestaan
vuokrataan Polkka Oy:lle. Henkilöstö jakautuu kahtia. Tässä
vaihtoehdossa 10 htv siirtyy Polkka Oy:lle ja 12 htv jää Nurmeksen
kaupungille.
Ratkaisu Polkka Oy:n osakkuudesta voidaan tehdä myöhemmin
vaihtoehtoon nro 1 liittyen. Osakkuudella on sekä etuja että haittoja.
En pidä tässä vaiheessa perusteltuna valita sellaista vaihtoehtoa
(nro 3), jossa tekisimme ruokapalvelujen osalta
kokonaisulkoistuksen. Tämä vaihtoehto voi sisältää merkittäviä
riskejä sekä ruoan hinnan että kotimaisuusasteen osalta.
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Palvelusopimuksen irtisanomista (vaihtoehto nro 2) en pidä hyvänä
siitä syystä, että meillä Nurmeksessa on kuntaliitoksen jäljiltä
runsaasti keittiökapasiteettia, jonka käyttöaste on
kokonaisuudessaan nyt 80 %:n tasolla. Tähän vaihtoehtoon sisältyy
myös elinkeinopoliittista riskiä.
Vaihtoehto nro 4 ei olisi vastuullista työnantajan toimintaa, koska
siinä nykyinen työnantaja (Nurmeksen kaupunki) ei pyrkisi omaaloitteisesti ratkaisemaan tilannetta. Vaihtoehto nro 5 sisältäisi
puolestaan merkittäviä yrittäjyysriskejä sekä volyymin pienuudesta
johtuvaa tehottomuutta.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää:
1. Valita vaihtoehdon nro 1 ”Keittiöjako ja osittainen liikkeenluovutus”
jatkovalmistelun pohjaksi.
2. Esittää kaupunginvaltuustolle osittaisen liikkeenluovutuksen
hyväksymistä Kyrölän keittiön osalta.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 11
421/01.01.00.01/2021

Kaupunginvaltuusto:

Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Jari Piirainen ilmoitti
esteellisyydestään tämän asian käsittelyssä perhesuhteiden
perusteella ja poistui kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
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Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n toimitilainvestoinnin lisärahoitus
Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 18

Vt. talousjohtaja:

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy käynnisti maaliskuussa 2021
ensimmäisen investointinsa kaupungilta yhtiölle 1.1.2021
siirtyneeseen teollisuustoimitilaan. Yhtiö haki kaupungilta
investointiin 700 000 euron rahoitusta, jonka kaupunginvaltuusto
myönsi kokouksessaan 25.03.2021 §20.
Yhtiölle myönnetty 700 000 euron rahoitus on kuitenkin osoittautunut
riittämättömäksi, koska alkuperäisessä kustannusarviossa ei ollut
mukana IV-konehuoneen rakentamista, joka päätettiin toteuttaa
vasta suunnittelun loppuvaiheessa. Rakentaminen olemassa
olevaan konehuoneeseen ei ollut mahdollista. Lisäksi keväällä 2021
alkanut rakennusmateriaalien ja raaka-aineiden hintojen nousu on
nostanut kustannuksia merkittävästi. Kustannusarviota nostavat
myös muutamat tehdyt lisätyöt. Investoinnin kustannusarvio on siten
kasvanut 700 000 eurosta 1 150 000 euroon, ja lisärahoituksen tarve
on 450 000 euroa.
Rahoitusneuvottelut investoinnin lisärahoittamisesta on käyty yhtiön
operatiivisen johtajan ja kaupungin vt. talousjohtajan kesken, minkä
perusteella Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus on esittänyt
rahoituksen ehdoiksi seuraavaa:
100 % rahoitus tulevan investoinnin arvosta, eli 450 000 €
Nurmeksen kaupungin investointilaina yhtiölle.
Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää lainan
ehdoiksi, että vieraan pääoman ehtoisen lainan laina-aika olisi 18
vuotta ja lainan korko Euribor 12 kk + 1,5 % marginaali, negatiivinen
Euribor = 0 %, ja että yhtiölle myönnettäisiin yksi lyhennysvapaa
vuosi investointilainalle.
Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää, että yhtiöllä
olisi mahdollisuus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun
korontarkistuksen yhteydessä.
Yhtiön esittämät ehdot ovat samat kuin investointiin alun perin
myönnetyllä velkakirjalainalla.
Kuntalain 129 § kuuluu: ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa
säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai
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muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.”
Myönnettävään lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä, eikä
laina vaaranna Nurmeksen kaupungin kykyä selvitä sille laissa
säädetyistä tehtävistä. Lainantakauksena on Nurmeksen
Yrityspalvelu Oy:n koko omaisuus, jonka tasearvo 31.12.2021 on 9,6
miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön tasearvo kasvaa toteutettavan
investoinnin verran. Yhtiöllä on ennestään kaupungilta yhtiön
perustamiseen myönnettyä velkakirjalainaa 6,0 miljoonaa euroa
sekä pitkäaikaista investointilainaa 525 tuhatta euroa. Kaupungin
myöntämää pääomalainaa on 1,5 miljoonaa euroa ja SVOPsijoituksia 675 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole muuta ulkopuolista
lainaa. Yhtiön osakepääoma on 440 tuhatta euroa.
Nurmeksen kaupunki omistaa Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n 100
prosenttisesti, ja yhtiön toiminnan turvaamiseen tarvittava rahoitus
on kaupungin vastuulla.
Esitän, että valtuusto myöntää yhtiölle 450 000 euron
investointilainan 18 vuodeksi lainan nostopäivästä, joka sovitaan
yhtiön ja kaupungin kesken rahoitustarpeen ajankohdan
tarkentuessa. Lainan vuosikorko on 12kk euribor + 1,5
prosenttiyksikön marginaali. Euriborin ollessa negatiivinen, korko on
marginaalin suuruinen. Lisäksi esitän, että lainalle myönnetään yksi
vuosi lyhennysvapaata sekä mahdollisuus lainan ennenaikaiseen
takaisinmaksuun korontarkistuksen yhteydessä. Lisärahoitus on
välttämätön yhtiön ensimmäisen investoinnin saattamiseksi loppuun.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää myöntää Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:lle 450 000 euron
investointilainan oheisen velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä
valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan nostopäivän.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 31.01.2022 § 5

Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutetut Kari Piironen, Mikko Jänönen
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ja Veijo Karppinen ilmoittivat esteellisyydestään NYP:n hallituksen
jäsenyyden perusteella ja poistuivat kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
Tämän pykälän ajaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Pasi
Korhonen ja Mikko Meriläinen.

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 49

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 todeta, että
kaupunginvaltuuston 31.1.2022 pidetyn kokouksen päätös § 5
viedään uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää myöntää Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:lle 450 000 euron
investointilainan oheisen velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä
valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan nostopäivän.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 12
104/02.05.03/2021

Kaupunginvaltuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

28.02.2022

2/2022

14

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n laiteinvestointi
Kaupunginhallitus 24.01.2022 § 19

Vt.talousjohtaja:

Nurmeksen Yrityspalvelu Oy käynnistää uuden investoinnin keväällä
2022. Kyseessä on yhtiön omistamaan teollisuustoimitilaan tehtävä
jäähdytykseen liittyvä laiteinvestointi sekä sitä koskevat muutostyöt.
Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan
10.1.2022, että se hakee Nurmeksen kaupunginhallitukselta
hankkeeseen investointirahoitusta, jonka alustava kustannusarvio on
150 000 euroa.
Yhtiö on käynyt neuvotteluja rahoitusehdoista Nurmeksen kaupungin
vt.talousjohtajan kanssa ja Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus on
esittänyt näiden neuvottelujen pohjalta rahoituksen ehdoiksi
Nurmeksen kaupunginhallitukselle seuraavaa:
- 100 % tulevan investoinnin arvosta eli 150 000 € Nurmeksen
kaupungin investointilaina yhtiölle
Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää lainan
ehdoiksi, että vieraan pääoman ehtoisen lainan laina-aika olisi 12
vuotta ja lainan korko Euribor 12 kk + 1,5 % marginaali, negatiivinen
Euribor = 0 %, ja että yhtiöllemyönnettäisiin yksi lyhennysvapaa
vuosi investointilainalle.
Lisäksi Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n hallitus esittää, että yhtiöllä
olisi mahdollisuus lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun
korontarkistuksen yhteydessä. Lainan vakuutena on yhtiön
omaisuus.
Kuntalain 129 § kuuluu: ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa
säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai
muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski.
Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.
Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.”
Myönnettävään lainaan ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä, eikä
laina vaaranna Nurmeksen kaupungin kykyä selvitä sille laissa
säädetyistä tehtävistä. Lainantakauksena on Nurmeksen
Yrityspalvelu Oy:n koko omaisuus, jonka tasearvo 31.12.2021 on
9,604 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiön tasearvo kasvaa toteutettavan
investoinnin verran. Yhtiöllä on ennestään kaupungilta yhtiön
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perustamiseen myönnettyä velkakirjalainaa 6,0 miljoonaa euroa
sekä pitkäaikaista investointilainaa 525 tuhatta euroa. Kaupungin
myöntämää pääomalainaa on 1,5 miljoonaa euroa ja SVOPsijoituksia 675 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole muuta ulkopuolista
lainaa. Yhtiön osakepääoma on 440 tuhatta euroa.
Nurmeksen kaupunki omistaa Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:n 100
prosenttisesti, ja yhtiön toiminnan turvaamiseen tarvittava rahoitus
on kaupungin vastuulla.
Esitän, että valtuusto myöntää yhtiölle 150 000 euron
investointilainan 12 vuodeksi lainan nostopäivästä, joka sovitaan
yhtiön ja kaupungin kesken rahoitustarpeen ajankohdan
tarkentuessa. Lainan vuosikorko on 12kk euribor + 1,5
prosenttiyksikön marginaali. Euriborin ollessa negatiivinen, korko on
marginaalin suuruinen. Lisäksi esitän, että lainalle myönnetään yksi
vuosi lyhennysvapaata sekä mahdollisuus lainan ennenaikaiseen
takaisinmaksuun korontarkistuksen yhteydessä. Lainan
takaisinmaksuaika 12 vuotta perustuu investoinnin taloudelliseen
pitoaikaan.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää myöntää Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:lle 150 000 euron
investointilainan oheisen velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä
valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan nostopäivän.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 31.01.2022 § 6

Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutetut Kari Piironen, Mikko Jänönen
ja Veijo Karppinen ilmoittivat esteellisyydestään NYP:n hallituksen
jäsenyyden perusteella ja poistuivat kokoushuoneesta tämän asian
käsittelyn ajaksi.
Tämän pykälän ajaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Pasi
Korhonen ja Mikko Meriläinen.

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 50
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Pöytäkirja

2/2022

Kaupunginvaltuusto

28.02.2022

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 todeta, että
kaupunginvaltuuston 31.1.2022 pidetyn kokouksen päätös § 6
viedään uudelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
päättää myöntää Nurmeksen Yrityspalvelu Oy:lle 150 000 euron
investointilainan oheisen velkakirjan ehtojen mukaisesti sekä
valtuuttaa talousjohtajan sopimaan lainan nostopäivän.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

16

Kaupunginvaltuusto 28.02.2022 § 13
25/02.05.03/2022

Kaupunginvaltuusto:

Keskustelun aikana esitti valtuutettu Jussi Hermaja valtuutettu Veijo
Karppisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa tämän
asian uudelleen valmisteluun.
Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana oli tehty
kannatettu kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta poikkeava
esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että
äänestetään asian käsittelyn jatkamisesta tai sen palautttamisesta
valmisteluun.
Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan
nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat asian
käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat asian
palauttamista valmisteluun äänestävät EI.
Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa äänestyksessä sai puheenjohtajan ehdotus jatkaa
asian käsittelyä 33 ääntä ja valtuutettu Hermajan ehdotus palauttaa
asia valmisteluun 2 ääntä.
Äänestysluettelo liite 1/§13
Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen jatkaa asian käsittelyä ja
jatkoi keskustelua. Keskustelun aikana valtuutettu Jussi Hermaja
esitti, että lainahakemus hylätään. Hermajan esitys raukesi
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kannattamattomana.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Jussi Hermaja jätti asiaan
eriävän mielipiteensä.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 8, § 9, § 10

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 11, § 12, § 13
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Päätökseen saa hakea muutosta:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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 oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin:
Sähköposti:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthinkatu 64, 70100 Kuopio
PL 1744, 70101 Kuopio
029 56 42502, telekopio: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Aukiolojat: ma-pe klo 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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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.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 250 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa
valituksen alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksu on
valituskirjelmäkohtainen

