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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 14
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 24.3.2022
- julkaistu Ylä-Karjalassa 24.3.2022
- julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa 24.3.2022
Puheenjohtaja:

Kokous järjestetään kuntalain 98 §:ssä tarkoitettuna sähköisenä
kokouksena. Osa kaupunginvaltuutetuista on läsnä kokouspaikalla ja
osa läsnä etäyhteydellä.
Osallistuminen sähköiseen kokoukseen on mahdollistettu yhtäläisin
näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 119 §:n
mukaisesti luottamushenkilöiden verkkopalvelulla ja Teamskokouksella.
Nimenhuudossa oli läsnä 34 varsinaista ja 1 varavaltuutettua.
Merkitään pöytäkirjaan, että etäyhteyden kautta osallistuvat
valtuutetut pitivät kameran ja mikrofonin auki ilmoittaessaan
läsnäolosta yhdenvertaisen näkö- ja ääniyhteyden varmistamiseksi.
Puheenjohtaja totesi että paikalla olivat kaupunginjohtaja Asko
Saatsi ja vt. hallintojohtaja Salla Ovaskainen. Läsnä oli myös
toimistosihteeri Riina Halonen.
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 28.03.2022 § 15
Vuorossa valtuutetut Hannu Mikkilä ja Henry Määttä.
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja keskeytti kokouksen
tämän asian käsittelyn jälkeen kello 18.45.
Pielisen-Karjalan Kehittämiskeskus PIKES Oy:n toimitusjohtaja,
Minna Heikkinen antoi valtuustolle katsauksen Pikesin
ajankohtaisista asioista kello 18.45-19.20.
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Uudistuva Nurmes – askeleen edellä/Nurmeksen kaupungin strategia 2022-2025
Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 47

Kaupunginjohtaja:

Nurmeksen kaupungille on nyt valmisteltu uusi strategia vuosille
2022-2025. Strategian nimi on ”Uudistuva Nurmes – askeleen
edellä”. Strategia sisältää 12-sivuisen raportin (liite 1) sekä
strategian visualisointikuvan (liite 2).
Strategian nimi tarkoittaa sitä, että Nurmes uudistuu ja kehittää
omaa toimintaansa jatkuvasti niin, että on askeleen edellä yleistä
kehitystä jatkuvassa muutoksessa. Nimi tunnustaa sen tosiasian,
että Nurmeksen, Suomen ja koko Euroopan toimintaympäristö on
jatkuvassa suuressa murroksessa.
Strategiatyö käynnistämisen valmisteli Nurmeksen kaupungin
johtoryhmä. Valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota Nurmeksen
kaupungin johtamisjärjestelmän kokonaistoimivuuteen,
konsernirakenteeseen ja vielä nuoreen Nurmeksen ja Valtimon
kuntaliitokseen.
Strategia laadittiin omin voimin viidessä eri työryhmässä
kaupunginvaltuutettujen toimesta. Työryhmien nimet olivat:
Konserni, Elinvoima, Sijainti, Imago ja Hyvinvointi. Kussakin
työryhmässä oli sihteerinä virkamies. Kaupunginvaltuusto piti
strategian laadinnan yhteydessä kolme valtuustoseminaaria.
Strategiatyötä johti kaupunginjohtaja.
Strategiatyöryhmät nimesi kaupunginjohtaja. Työryhmien
kokoonpanot muodostettiin niin, että tukivat myös lautakuntien sekä
konsernijohtamisen tulevaisuustyötä. Työryhmissä olivat
edustettuina eri sukupuolet ja valtuustoryhmät.
Strategian laadintaan osallistuivat myös kuntalaiset, nuoret ja
yhteisöt kahdessa eri vaiheessa. Imago-työryhmä järjesti
tulevaisuustyöpajoja ja strategian luonnoksen valmistuttua olisi
tilaisuus antaa palautetta. Palautteita saatiin yhteensä 28 eri taholta.
Palaute käsiteltiin kolmannessa valtuustoseminaarissa, jossa myös
tehtiin viimeiset korjaukset strategiaan valtuustoryhmien esitysten
pohjalta.
Strategiassa esitetään toimenpiteet koko valtuustokaudelle puolen
vuoden tarkkuudella. Toimenpiteet on esitetty ja ne vastuutetaan
sektoreittain, jolloin ne ovat helppo kytkeä Targetor-ohjelman kautta
sekä talousarvioon että tilinpäätökseen. Sektorit esitetään värein ja
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niiden nimet ovat samat kuin työryhmien nimet. Sektoreiden
vastuutahoja ovat kaupungin kolme toimialaa sekä konserniyhtiöt.
Strategia sisältää myös mission (perustehtävän), vision ja arvot.
Strategiassa on myös esitetty läpileikkaavat toimintatavat koko
valtuustokaudelle: Avoin Nurmes, Turvallinen Nurmes ja
Ympäristövastuullinen Nurmes. Läpileikkaavat toimintatavat otetaan
huomioon kaikissa toimielimissä koko valtuustokauden työskentelyn
ajan.
Nurmeksen visio on: ”Nurmes on elinvoimainen, luonnonläheinen ja
turvallinen paikka elää. Teemme tulevaisuutemme yhdessä.” Tämän
vision haasteellisuus tulee siitä, että toimintaympäristössä tapahtuu
suuria muutoksia.
Strategian ja suunnitelmien hierarkiaa on myös täsmennetty.
Nurmeksen kaupungilla on vain yksi strategia ja kaikki muut
dokumentit ovat suunnitelmia tai toimenpideohjelmia. Tärkein uusi
strategiaan kytkeytyvä suunnitelma on hyvinvointisuunnitelma.
Strategiassa on välitarkastelu elokuussa 2023. Vuoden 2022
lopussa on hallinnollinen välitarkastelu ja hallintosäännön päivitys,
johtuen yhteistyötahojen muutoksista (mm. hyvinvointialueen
aloittaminen vuoden 2023 alussa, Pohjois-Karjalan
lomituspalvelualueen aloittaminen vuoden 2023 alussa ja Tepalvelujen siirtyminen kunnille vuoden 2024 alussa).
Nurmeksen kaupunginvaltuuston kolmas strategiaseminaari totesi
kokouksensa lopussa illalla 15.3.2022, että strategiatyö on valmis ja
se voidaan viedä kaupunginhallitukselle ja sieltä edelleen
kaupunginvaltuustolle.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää Nurmeksen kaupunginvaltuustolle
”Uudistuva Nurmes – askeleen edellä” Nurmeksen kaupungin
strategian 2022-2025 hyväksymistä.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Jaana Meriläinen saapui kokoukseen
kello 18.11.

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 16
101/00.01.02.00/2022
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toimivallan siirtämispäätökset 2022
Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 48

Asianhallintapäällikkö:

Hallintosäännön 25 §:n mukaan toimielin, luottamushenkilö ja
viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan
siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.
Toimivallan siirtämispäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa
luetteloa. Luettelo annetaan tiedoksi valtuustolle vuosittain
viimeistään maaliskuussa.
Hallintopalvelut ylläpitää luetteloa tehdyistä toimivallan
siirtämispäätöksistä

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
merkitä hallintopalvelujen 8.3.2022 laatiman luettelon voimassa
olevista toimivallan siirtämispäätöksistä tietoonsa saatetuksi.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 17
77/00.01.01.04/2022
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Vuoden 2022 aloiteluettelo
Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 49
Vt. asianhallintapäällikkö:
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen
toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä
aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Lain mukaan valtuuston
tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan
kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden joh-dosta suoritetut
toimenpiteet.
Kaupungin hallintosäännön 144 §:n mukaan kaupunginhallituksen
on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle
luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella
suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä
aloitteista on loppuun käsitelty.
Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla
on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on
ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Luettelo kuntalais- ja valtuustoaloitteista, joita kaupunginvaltuusto ei
16.3.2022 mennessä ole lopullisesti käsitellyt:
1. Perussuomalaisten sekä Kristillisdemokraattien valtuustoryhmien valtuustoaloite 25.10.2018 Nurmeksen terveysaseman
pysäköintialueen päivittämisestä
Lääkäritalo 2 on purettu ja alue tasattu murskeella. Vapautunutta
aluetta voidaan käyttää kaavan sallimissa rajoissa tilapäisesti
terveysaseman pysäköintialueena.
Muuttuneen tilanteen myötä kaupunkirakennepalveluiden
maankäyttö käynnistää alueen kaavallisen tarkastelun.
2. Jorma Puhakan aloite 7.10.2019 kuntoportaiden saamiseksi
Nurmekseen
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Lähiliikuntapaikan hankerahoitushakemus tehty 12/2020,
hankkeessa mukana kuntoportaiden rakentaminen.
Kaupunginvaltuuston 22.12.2021 § 110 hyväksymässä
talousarviossa kuntoportaiden rakentaminen on sijoitettu
investointiohjelmassa vuodelle 2022. Kuntoportaat rakennetaan
kesän 2022 aikana.
3. Urpo Määtän valtuustoaloite 26.3.2020 Valtimojärvelle
kaavoitettujen tonttien ja Valtimolla olevien tonttien myynnistä
Valtimon pitäjässä sijaitsevien tonttien myyminen edellyttää, että
Nurmeksen kaupunki määrittelee ja hyväksyy tonttien luovutusehdot,
joita ei tällä hetkellä ole olemassa.
Valtimon Pitkäniemeen yleiskaavassa vahvistettujen tonttien osalta
niiden myynti edellyttää edellä mainittujen luovutusehtojen lisäksi
tonttien muodostamista (mittaus, lohkominen), sekä tien ja
kunnallistekniikan rakentamista alueelle. Alueen pohjakartta on
myös päivitettävä.
Pitkäniemeen liikennöidään tällä hetkellä vartioimattoman
tasoristeyksen yli ja Väylävirasto pitää nykyisiä liikennemääriä liian
pieninä muutosinvestoinnin toteuttamiseksi. Vastoittain yhden
kuolonuhrinkin aiheuttaman, vartioimattoman tasoristeyksen
muuttaminen on kuitenkin turvallisuuden kannalta erittäin tärkeä
tekijä, jonka vuoksi neuvotteluita Väyläviraston kanssa on jatkettava.
Infran rakentamista ei ole toistaiseksi esitetty Nurmeksen kaupungin
investointiohjelmaan 2022, eikä myöskään suunnitteluvuosille 20232024.
Tämä aloite on vielä kaupunkirakennepalvelujen valmistelussa.
4. Mari Hautasen kuntalaisaloite 9.4.2020 Rauhalantien
päällystämisestä
Lähtökohtaisesti Rauhalantie on toiminut ja toimii jatkossakin
hyväkuntoisena sorapäällysteisenä tienä.
5. Urpo Määtän valtuustoaloite 29.4.2020 energian käytöstä
kunnan rakennuksissa
Nurmeksen kaupunki on Hinku-kuntana sitoutunut valtakunnallisiin
energiansäästötavoitteisiin.
Valaistuksessa on siirrytty LED-polttimoihin/valaisimiin.
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Saneerausten yhteydessä kiinteistöjen valaistukseen asennetaan
aikaohjauksia, sekä automaattisia liiketunnistimia, jotka sammuttavat
valot silloin kun niitä ei tarvita. Myös henkilökuntaa on ohjeistettu
sammuttamaan valot silloin kun niitä ei tarvita
Ylä-Valtimon koulu ei ole enää kaupungin omistuksessa. Kyse on
yksittäistapauksesta, ei käytännöstä. Tosin kiinteistön
keskuslämmitys voi olla päällä myös kesäisin esim. kuuman
käyttöveden tarpeen vuoksi.
Kiinteistöautomatiikka havainnoi ulkolämpötilan muutokset ja
tarvittaessa säätää sisälämpötilaa, mutta toki kohteiden lämpötiloja
tarkistellaan myös kiinteistökierroksien aikana.
Huolehdimme, että kiinteistöautomatiikka on kunnossa. Automatiikan
toimintaa seurannassa on tukenamme ns. etävalvomo, jossa
automatiikan toimittaja seuraa laitteistojemme toimintaa 24/7 ja he
ilmoittavat poikkeavuuksista kiinteistönhoitoon.
Kaupungin toimitilaohjelma ohjaa rakennusten käyttöä. Tavoitteena
on, että vajaakäytöllä olevia rakennuksia ei olisi. Kohteiden
kunnossapidon apuna on sähköinen talohuoltokirja.
Ne kohteet, jotka ovat toimitilaohjelmassa määritetty käytöstä
poistettavaksi ja purettaviksi ovat jätetty kylmilleen heti, kun kohteen
käyttö on päättynyt.
Kunnallisten rakennusten energia-asiat kuuluvat tilapalvelut tulosyksikön vastuulle. Tilapalveluissa tehdään jatkuvaa työtä
määrärahojen puitteissa rakennusten energiatehokkuuden
parantamiseksi.
6. Hyvinvoinnin ja osallisuuden neuvottelukunta 28.10.2020,
aloite kaupungin asukkaiden osallisuuden lisäämisestä
Nurmeksessa
Kuntalaisia on osallistettu mm. siten, että heillä on ollut mahdollisuus
vastata kuntalaiskyselyyn: seutukaupunkien vetovoimatutkimus sekä
antaa palautetta ja kommentoida uutta strategiaa. Lisäksi uuteen
strategiaan on otettu mukaan osallistavan budjetoinnin kokeilu.
Kuntalaisten osallisuutta pyritään lisäämään monin eri tavoin myös
jatkossa.
7. Henry Määtän ja Ville Sutisen valtuustoaloite 25.2.2021,
aurauksen kehittäminen Nurmeksen kaupungissa
Auraus on ollut talvikausien kestopuheenaihe. Auraukset tehdään
voimassa olevan lainsäädännön ”Laki kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta” mukaisessa laajuudessa ja
niistä huolehditaan kuntatekniikan käytössä olevilla resursseilla.
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Mikäli aurauksen kehittämisellä tässä yhteydessä tarkoitetaan
aurausvelvollisuuden laajuuden muuttamista em. lain velvoitteesta,
niin kaupungin näkökulmasta, kukin voi osaltaan hankkia palvelua
yksityisiltä palveluntarjoajilta. Huomioon otettavaa on myös
kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu taajamissa ja taajamien
ulkopuolella asuttaessa.
Kuntatekniikka selvittää mahdollisuuksia aurauksen nykykäytäntöjen
kehittämisestä sekä selvittää olemassa olevia Nurmeksen
olosuhteisiin sopivia toimivia teknisiä ratkaisuja ja niiden
käyttöönottoa aurausten laadun parantamiseksi.
8. Marjaleena Korhosen kuntalaisaloite 1.3.2021
autolämmityspaikkamaksujen poistamiseksi 2020-2022
Autonlämmityspaikoista maksetaan varauksien mukaisesti. Paikkoja
pystyy varaamaan myös ainoastaan syys- tai kevätkaudeksi tai
lyhyemmäksikin ajaksi. Pitkäaikaisilta sijaisilta on peritty maksu
paikasta ilmoitetun varauksen mukaisesti.
Huomioitavaa on, että näilläkään hinnoilla ei kateta kaikkia
autolämmityspaikoista syntyviä kustannuksia.
9. Nurmeksen Vanhan kauppalan asukasyhdistyksen
kuntalaisaloite 19.4.2021 puistosuunnitelman laatimisesta.
Kuntatekniikka teettää taajamametsien ja puistojen ekologisen
hoitosuunnitelman vuoden 2022 aikana. Työssä hyödynnetään
ulkopuolisen asiantuntijatahon osaamista ja lisäksi kuntalaisten
osallistamista kehitetään samalla Ympäristöministeriön rahoituksella
”Kestävä kaupunki”- hankkeessa yhdessä Siuntion kunnan, Espoon
kaupungin ja Aalto-yliopiston maisemasuunnittelun ja valittujen
konsulttiyritysten kanssa. Tässä yhteistyössä ovat mukana
Kaupunkirakennepalvelut ja Hyvinvointipalvelut (Kirjasto, Nurmestalo).
10. Irja Mäkelän ja Päivi Härkinin kuntalaisaloite 27.4.2021
Valtimon kirjastotalo toimivaksi monitoimi-kylätaloksi
sekä Tuula Rautiaisen ja Anni Savolaisen valtuusto-aloite
27.5.2021 toimitilaohjelman uudelleen valmistelemiseksi ja
käsittelemiseksi ent. Valtimon kirjaston osalta luovutettavaksi
eri järjestöjen toimintaan
Koska asian otsikossa mainitut kaksi asiaa liittyvät samaan
kohteeseen ja sen käytön jatkamiseen, niin niihin molempiin
vastataan tässä yhteisesti. Valmistelussa on kuultu Nurmeksen
kaupungin johtoryhmää.
Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitosneuvotteluissa sovittiin
periaatteista tiettyjen toimintojen siirtämisestä ja keskittämisestä
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samaan rakennukseen eli Kuntalaisten taloon, jossa toimii myös
asiakaspalvelupiste.
Nurmeksen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.1.2021
toimitilaohjelman, jossa Valtimon Kirjastotalo päätettiin poistaa
käytöstä sen jälkeen, kun silloiset toiminnot ovat siirtyneet
Kuntalaisten taloon Valtimolla. Tällä perusteella rakennuksen käyttö
lopetetaan, kun kirjastolle on saatu korjattua uudet tilat Kuntalaisten
taloon. Asian valmisteli kaupunkirakennelautakunta kokouksessaan
22.10.2020.
Koska kuntaliitossopimuksen sitovuusaikaa on vielä voimassa ja
Nurmeksen kaupungin toimitilaohjelma on lainvoimainen ei ole
perusteita poiketa näistä ja toimia aloitteiden kuvaamalla tavalla.
Valtimon Kirjastotalon rakentamistavan takia (ns. valesokkelirakenne) rakennus on korjauskelvoton ja sen käyttö on päätetty
lopettaa (toimitilaohjelma). Toimintojen keskittäminen Kuntalaisten
taloon on sekä asiakasystävällistä että kustannustehokasta
tilanteessa, jossa toimitiloja joudutaan tiivistämään sekä
taloudellisista että terveydellisistä syistä. Kiinteistönomistaja on aina
vastuussa omistamiensa tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille.
Molempien otsikoissa mainittujen aloitteiden kuvaamalle toiminnalle
(”monitoimi-kylätalo” ja ”järjestöjen toiminta”) on nyt luotu terveelliset
ja toimivat puitteet Kuntalaisten talolle sekä fyysisesti että
toiminnallisesti (Kohtaamispaikka-hanke).
Kaupunginhallitus toteaa, ettei Valtimon kirjastotalon avaamiseen
uuteen käyttöön (monitoimi-kylätalo/eri järjestöjen toiminta) ole
perusteita.
11. Mikko Rautiaisen aloite 28.4.2021 veteraanien
huomioimisesta juhlapäivinä
Itsenäisyyspäivänä veteraanien ja heidän leskien muistaminen
kassilla, jossa kakku, konvehtirasia ja kahvipaketti. Kyrölä ja
Nurmeskoti järjestivät juhlat, joten siellä asuville annettiin
kukkakimput.
12. Valtuustoaloite 29.4.2021 psykiatrisen sairaanhoitajan tai
mielenterveyshoitajan viran avaamiseksi Nurmeksen kaupungin
peruskouluissa
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ehdotuksen 22.12.2021 § 109.
13. Karjalan Kielet ry:n aloite 12.5.2021 karjalankielisistä
katukylteistä
Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt 26.5.2021 § 40
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erillisten karjalankielisten katujen nimikylttien lisäämisen seuraaville
Bomban matkailualueen kaduille; Suojärvenkatu, Ritopolku,
Tuulentie, Tavintie ja Kokonniementie. Kyltit suunnitellaan ottaen
huomioon alueen yleisilme ja ne lisätään alueen kaduille Tuulentien
kaavakadun rakentamisen valmistumisen yhteydessä.
14. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.5.2021
julkisen työmatkaliikenteen tukemiseksi
Johtoryhmä keskusteli asiasta ja totesi, että kaupunki ei lähde
tukemaan työmatkaliikennettä.
15. Tuula Rautiaisen ja Anni Savolaisen valtuustoaloite
27.5.2021 toimitilaohjelman uudelleen valmistelemiseksi ja
käsittelemiseksi ent. Valtimon kirjaston osalta luovutettavaksi
eri järjestöjen toimintaan
Katso vastaus kohtaan 10.
16. Jouni Hiltusen, Veli-Matti Hurskaisen ja 16 muun valtuutetun
23.6.2021 valtuustoaloite selvityksen tekemisestä Nurmeksen
kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä
Kysely työssä innostumisesta ja työhyvinvoinnista on toteutettu
tammi-helmikuussa 2022. Tulokset käydään läpi esimiesten ja
henkilöstön kanssa kevään aikana.
17. Aimo Kotilaisen, Tarmo Korhosen ja Tauno Koljosen aloite
21.7.2021 sillan rakentamiseksi ja polun merkkauttamiseksi
Mujejärvellä
Kuten aloitteessa on kerrottu, aloite liittyy Metsähallituksen
toteutumattomaan suunnitelmaan reitin rakentamiseksi. Nykyiseen
kaupungin hyvinvointipalveluiden hallinnoimaan reitistöhankeeseen
ko. reitti ei ole kuulunut.
Reitistöhankkeen mahdollisissa seuraavissa vaiheissa Mujejärven
kierros kannattaa tarkastella ja samalla pohtia sillan rakentamista ja
polun merkkaamista tarvittavia päätöksiä ja rahoitustapoja
suunnitellessa.
Reitistöjen suunnittelua ja valmistelua hallinnoi hyvinvointipalvelujen
vapaa-aikapalvelut, kaupunkirakennepalvelut rakentavat ja huoltavat
hyväksyttyjä reitistöjä.
18. Jussi Hermajan ja Veijo Karppisen 19.8.2021 valtuustoaloite
matkustajajunaliikenteen avaamiseksi pohjoiseen
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Nykyisellään Nurmeksesta ei ole henkilöjunaliikennettä pohjoiseen
Kontiomäelle saakka. Syynä tähän on automaattisen
kulunvalvonnan puute.
Lieksan ja Nurmeksen kaupungit ovat tehneet päätöksen liittyä
Itärata Oy -suunnitteluyhtiöön. Lieksa ja Nurmes ovat
Itäratakokouksissa korostaneet sekä Joensuu-Kontiomäki radan
sähköistystä että koko rataosuuden varustamista automaattisella
kulunvalvonnalla, mikä mahdollistaisi myös henkilöliikenteen.
Valtuustoaloite on edellä kirjoitettuun viitaten ajankohtainen.
Nurmeksen kaupunki toimii edunvalvonnassaan niin, että aloitteen
tavoite toteutuisi tulevina vuosina. Nurmes-Joensuu -välillä
henkilöliikenteen osalta LVM valmistelee 9 vuoden mittaista
ostopalvelusopimusta VR:n kanssa pääosin nykyisellä kalustolla.
Tämä on toisaalta hyvä asia, mutta toisaalta tämä voi olla myös
negatiivinen asia valtuustoaloitteen näkökulmasta katsottuna. Tämä
siksi, että näiden 9 vuoden aikana muiden liikennöitsijöiden
mukaantulo Pielisen Karjalan alueelle on epärealistista.
Mikäli VR:n kanssa haluttaisiin edetä valtuustoaloitteen ehdottamaan
suuntaan, niin tulisi tarkastella ostopalvelusopimuksen ehtojen
muuttamista niin, että liikennöinti tapahtuisikin Joensuu-Valtimo välillä. Tällä hetkellä Nurmeksen kaupunki neuvottelee Bomban
seisakkeen käyttöönotosta palvelemaan matkailua ja Nurmeksen
kaupungin sisäistä liikennettä.
Junaliikenteen järjestäminen kaupungin omana toimintona ei ole
realistinen, koska kaluston käyttöaste jäisi alhaiseksi
19. Marko Haverisen kuntalaisaloite 6.9.2021 ruskea-pohjaisista
nähtävyys-opastekylteistä Puu-Nurmeksen alueelle
Palveluopasteiden uusiminen on meneillään ja tavoite on päivittää
Nurmeksen palveluopasteet vuoden 2022 aikana. Tässä yhteydessä
merkitään Puu-Nurmes nähtävyytenä.
Puu-Nurmeksen alueen sisäiset merkinnät tulee suunnitella ja
toteuttaa erikseen.
20. Riitta Rekolan kuntalaisaloite 13.9.2021 asiakirjasilppurista
kuntalaisille
Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja todennut, että kaupunki ei lähde
hankkimaan silppureita.
21. Juha-Pekka Saastamoisen kuntalaisaloite 5.10.2021
Jurttivaaran kodan huoltotien peruskunnostuksesta ja hoidosta
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Kuntatekniikka tekee Jurttivaaran huoltotien korjaustoimenpiteitä
kesän 2022 alussa. Huomioon otettavaa on, että tietä ei tulla
avaamaan yleisesti liikennöitäväksi.
Jurttivaaran kodan huoltoa tehdään yhteistyössä Höljäkän
kyläyhdistyksen kanssa.
22. Mikko Käyhkön kuntalaisaloite 13.10. uimahallista
Nurmekseen
Aloitetta on käsitelty kaupunkirakennelautakunnassa 17.4.2019 § 31,
sekä hyvinvointilautakunnassa 26.3.2019 § 18 ja 26.05.2020 § 38.
Nurmeksen kaupungin strategia, investointiohjelma ja
toimitilaohjelma 2018 - 2030 eivät sisällä uimahallin rakentamista,
jonka lisäksi uimahallin rakentamiskustannukset rakentamisen
kokonaismäärästä riippumatta muodostuvat korkeammaksi kuin
koko kaupungin kahden vuoden keskimääräinen investointitaso.
Edellä mainituissa päätöksissä uimahallialoite on katsottu loppuun
käsitellyksi, eikä kaupungin strategiassa ja investointiohjelmassa ole
tapahtunut muutoksia em. lausuntojen jälkeen.
23. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite
28.10.2021 virkistysohjaajien tarpeellisen määrän
selvittämiseksi ja palkkaamiseksi palvelutaloihin
Hallintopalvelujen valmistelussa.
24. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän 28.10.2021
valtuustoaloite omaishoitajien maksuttomista uinti- ja
kuntosalikäynneistä
Hyvinvointipalvelujen valmistelussa.
25. Valtimon nuorisovaltuuston aloite 1.12.2021 kokoaikaisesta
nuorisotyöntekijästä Valtimolle
Hyvinvointipalvelujen valmistelussa.
26. Perussuomalaisten valtuustoryhmän 22.12.2021
valtuustoaloite luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden
keräämisestä lahjoitustilille
Johtoryhmä keskusteli asiasta ja totesi, että kokouspalkkioiden
kerääminen keskitetysti ei ole helposti toteutettavissa. Mikäli
valtuutetut haluavat tehdä lahjoituksia tiettyyn kohteeseen, voivat he
tehdä lahjoituksia yksityishenkilönä.
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27. Ira Hukkasen kuntalaisaloite 30.12.2021 Joukonpolun
jäädyttämisestä retkiluisteluradaksi
Joukonpolun retkiluisteluradan osalta rajoittavia ja merkittäviä
muutostöitä aiheuttavia tekijöitä ovat reitin kapeus ja
kantavuudeltaan vähäinen puusilta.
Koska kaupunki tarjoaa retkiluisteluun Laamilan luisteluradan, jossa
voidaan taata maastorataa huomattavasti laadukkaampi jää, ei ole
tarkoituksenmukaista lähteä rakentamaan uutta retkiluistelurataa
muutostöitä vaativalle reitille.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
1. merkitä aloitteista tehdyn luettelon tietoonsa saatetuksi,
2. todeta, että aloitteet 1-2, 4-22, 26 ja 27 ovat loppuun käsiteltyjä tai
toimenpiteet niiden toteuttamiseksi ovat käynnissä ja
3. todeta, että aloitteet 3, 23-24 ja 25 ovat vielä valmistelussa.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 18
98/00.01.06/2022
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Vasemmistoliiton valtuustoaloite posti- ja pakettipalveluiden pitämiseksi Valtimolla
Kaupunginvaltuusto 28.03.2022 § 19
119/00.01.06/2022
Valtuusto:

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuutettu
Jussi Hermaja jätti valtuuston puheenjohtajalle Vasemmistoliiton
valtuustoryhmän valtuustoaloitteen, jonka Hermaja luki valtuustolle:
”Asiamiesposti on ilmoitettu lakkautettavaksi Valtimolla 1.8.2022
lähtien. Tällä hetkellä ei palvelulle ole tiedossa jatkajaa. Postipisteen
lakkauttaminen johtuu sen kannattamattomuudesta.
Kaupunki ei myöntänyt asiamiespostin pyörittäjälle tukea
postipalveluiden pyörittämiseen Postin siirtyessä nykyiselle
yrittäjälle. Aiempia asiamiespostin pitäjiä Valtimon kunta ja
Nurmeksen kaupunki tukivat sadoilla euroilla kuukaudessa.
Postin ja Matkahuollon palvelupisteiden säilyminen on kriittistä
Valtimon pitäjän elinvoiman kannalta. Erityisen tärkeitä nämä
palvelut ovat lukuisille alueen yrittäjille. Monen yrittäjän yritystoiminta
perustuu toimivaan pakettiliikenteeseen.
Ilman Postin ja Matkahuollon palvelupistettä pakettien lähettäminen
ja vastaanottaminen kallistuu ja vaikeutuu niin paljon, että monen
yritystoiminnan pohja vaarantuu.
Kaupungin on nyt toimittava näiden palveluiden pitämiseksi
Valtimolla. Ensisijaisesti on autettava löytämään korvaava yrittäjä
palveluiden järjestämiseksi.
Tämän rinnalla kaupunki voisi solmia Postin kanssa sopimuksen,
jossa palveluita sitoudutaan pyörittämään kaupungin toimesta
vaikkapa Kuntalaisten Talolla siihen saakka, että uusi yrittäjä löytyy.
Nyt tarvitaan pikaisesti luovia ratkaisuja, jotta epävarmuuden tila jää
mahdollisimman lyhyeksi. Pelkkä pakettiautomaatti ei paikallisten
tilannetta turvaa. Postin ja Matkahuollon palveluihin ei saa tulla
katkosta, seuraukset olisivat valtimolaisille lohduttomat.”
Kaupunginvaltuusto ei käynyt aloitteesta lähetekeskustelua. Aloite
lähetettiin valmisteluun. Merkitään pöytäkirjaan liitteeksi
valtuustoaloite 1.
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Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 16, § 17, § 18
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.

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

28.03.2022

3/2022

21

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

