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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 20
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 21.4.2022
- julkaistu Ylä-Karjalassa 21.4.2022
- julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa 21.4.2022
Puheenjohtaja:

Nimenhuudossa oli läsnä 31 varsinaista ja 3 varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi että paikalla olivat myös kaupunginjohtaja Asko
Saatsi, vt. hallintojohtaja Salla Ovaskainen, maankäyttösuunnittelija
Juha Romppanen, ruokapalvelupäällikkö Maarit Hoffrén sekä
tekninen johtaja Pasi Parkkinen.
Koska kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu kuntalaissa
säädetyllä ja hallintosäännössä määrätyllä tavalla, sekä
nimenhuudossa oli läsnä enemmän kuin kaksi kolmasosaa
valtuutetuista, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajat
Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 21
Vuorossa valtuutetut Anniina Nykänen ja Elina Oinonen.
Valtuusto:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Oinonen ja
Jari Piirainen.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän asian käsittelyn jälkeen
kello 18.36 – 19.16 väliseksi ajaksi.
Merkitään pöytäkirjaan, että kaupunki onnitteli Nurmeksen ja
Valtimon yrittäjät ry:tä Suomen Yrittäjät ry:n myöntämästä Vuoden
2021 paikallisyhdistys 100-200 jäsenen sarjassa
kunnianosoituksesta.
Merkitään pöytäkirjaan, että tasavallan Presidentin 6.12.2021
myöntämät kunniamerkit ovat saapuneet.
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali:
- lomituspalvelupäällikkö Riitta Juntunen
- vesihuoltomestari Timo Pirinen
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kultaristein:
- lehtori Merja Falin-Heikkinen
Valtuuston kokouksessa kunniamerkki luovutettiin
lomituspalvelupäällikkö Riitta Juntuselle. Muut kunniamerkkien
saajat eivät päässeet paikalle merkkiä noutamaan ja kunniamerkit
toimitetaan heille esimiesten kautta.
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Kaavoituskatsaus 2022
Kaupunkirakennelautakunta 12.04.2022 § 20
Ma. maankäyttösuunnittelija
Kaupunkirakennepalvelujen maankäytössä on valmisteltu vuoden
2022 kaavoituskatsaus. Kaavoitusjaostolle on esitelty luonnos
katsauksen sisällöstä. Kaavoitusjaosto priorisoi katsauksen
perusteella strategian kaavoituksen etenemiseksi vuonna 2022
(05.04.2022 § 14).
Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään
kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka
eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa esitetään kaavoitettavat
kohteet yleiskaavojen ja asemakaavojen osalta. Laadittavat kaavat
tukevat osaltaan vasta hyväksyttyä Nurmeksen kaupungin strategiaa
vuosille 2022-2025.
Nurmeksen kaupungin kaavoitus painottuu vuoden 2022 aikana
elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, kaavojen ajan tasalle
saattamiseen, erilaisten toimintojen edistämiseen ja tonttitarjonnan
monipuolisuuteen. Merkittävä yleiskaavallinen suunnittelutyö on
Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan käynnistäminen.
Asemakaavan osalta merkittävä suunnittelutyö on Valtimon
keskustan vanhan rakennuskaavan ajantasaistaminen
asemakaavaksi.
Kaavoituskatsaus esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.
Liitteenä jaetaan vuoden 2022 kaavoituskatsaus.
Tekninen johtaja:

Kaupunkirakennelautakunta päättää
1. hyväksyä kaavoituskatsauksen 2022 asemakaavoituksen osalta ja
merkitsee sen tiedoksi yleiskaavoituksen osalta,
2. esittää kaavoituskatsauksen 2022 kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi,
3. tiedottaa asiasta sanomalehti Ylä-Karjalassa ja internet sivuilla.

Kaupunkirakennelautakunta:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 67

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää
1. hyväksyä kaavoituskatsauksen 2022 asemakaavoituksen osalta ja
merkitsee sen tiedoksi yleiskaavoituksen osalta,
2. esittää kaavoituskatsauksen 2022 kaupunginvaltuustolle
hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että ma. maankäyttösuunnittelija Juha
Romppanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
kello 19.42.

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 22
135/10.00.00/2022
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Tilintarkastusyhteisön valinta 2022 - 2025
Tarkastuslautakunta 13.04.2022 § 25
Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 16.2.2022
tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen tarjouspyynnön ajalle 20222025.
Pohjois-Karjalan hankintatoimi on suorittanut Nurmeksen kaupungin
toimeksiannosta kilpailutuksen tilintarkastuspalvelujen hankinnasta,
joka on toteutettu julkisena, hankintalain kynnyksen ylittävänä
hankintana. Määräaikaan mennessä tuli 3 tarjousta. Hankintaasiantuntija on todennut ne tarjouspyynnön mukaisiksi.
Tarjouspyynnössä ilmoitettuna valintaperusteena on hintalaatusuhde, jota on arvioitu kokonaishankinnan mukaisesti.
Puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta käy läpi tilintarkastuspalveluiden tarjousten
vertailutaulukon ja tekee esityksen valtuustolle tilintarkastusyhteisön
valinnasta kausille 2022-2025. Puheenjohtaja antaa kokouksessa
tarkennetun päätösesityksen.
Puheenjohtajan tarkennettu päätösehdotus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi on Nurmeksen kaupungin
tarkastuslautakunnan toimeksiannosta suorittanut tilintarkastuksen
kilpailutuksen Nurmeksen kaupungin ja kaupungin tytäryhteisöjen
tilintarkastuksesta kausille 2022-2025. Hankinnan valintaperusteena
on paras hinta-laatusuhde, jota on arvioitu tarjouspyynnön
mukaisesti kokonaishankinnan mukaan. Hankinnassa tehdään
sopimus yhden palveluntuottajan kanssa.
Suoritetun kilpailutuksen ja valintaperusteena olleen parhaan hintalaatusuhteen perusteella puheenjohtaja ehdottaa, että
tarkastuslautakunta:
1. esittää Nurmeksen kaupunginvaltuustolle että se valitsee
Nurmeksen kaupungin tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2022-2025
BDO Audiator Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, KHT
Jarmo Raati varahenkilönä JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela
2. esittää Nurmeksen kaupunginvaltuustolle, että se suosittelee
Nurmeksen kaupungin tytäryhteisöjä valitsemaan
tilintarkastusyhteisökseen tilikausille 2022-2025 BDO Audiator Oy;n,
vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Jarmo Raati
varahenkilönä JHT, KHT, Ulla-Maija Tuomela
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3. esittää Nurmeksen kaupunginvaltuustolle, että se oikeuttaa
Pohjois-Karjalan hankintatoimen tekemään sopimuksen tehdyn
päätöksen perusteella.

Tarkastuslautakunta:

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan tarkennetun
päätösesityksen.
Merkittiin tiedoksi, että Jukka Malkki poistui kokouksesta ennen
tämän pykälän käsittelyn aloittamista (intressijäävi) 9.05-10:07
Merkittiin tiedoksi, että tämän pykälän ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi
tekninen sihteeri Paula Karjalainen 9:05-10:07

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 23
57/02.08.00/2022

Kaupunginvaltuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Hallintojohtajan viran täyttäminen
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 299
Kaupunginjohtaja:

Hallintosäännön 34 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa
haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on
valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi
kaupunginhallitus.
Hallintojohtajan virka tulee avoimeksi 1.2.2022 alkaen, koska virkaa
nykyisin hoitava Riikka Boren on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen
hallintojohtajan virkasuhteen päättymisestä 31.1.2022. Eron
myöntämisestä Riikka Borenille päättänee Nurmeksen
kaupunginhallitus kokouksessaan 13.12.2021.
Pidän perusteltuna, että kaupunginhallitus julistaa hallintojohtajan
viran heti haettavaksi, koska tarpeelliset avoimet virat tulee täyttää.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää julistaa Nurmeksen kaupungin
hallintojohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevaan
virkasuhteeseen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että hallintojohtaja Riikka Boren ilmoitti
esteellisyydestään osallisuusjääviyden perusteella ja poistui
kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus 10.01.2022 § 4
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021 julistaa
Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan viran haettavaksi toistaiseksi
voimassa olevaan virkasuhteeseen.
Viranhakua varten on nyt laadittu hakuilmoitus (liitteenä ohessa).

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hallintojohtajan viran
hakuilmoituksen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 29
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Kaupunginvaltuusto
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Kaupunginjohtaja:

Nurmeksen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021
julistaa Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan viran haettavaksi
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Kokouksessaan
10.1.2022 kaupunginhallitus hyväksyi viran hakuilmoituksen.
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Viran kelpoisuusvaatimukset ovat soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.
Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Nurmeksen kaupungin avoinna olevaan hallintojohtajan virkaan
saapui määräaikaan (1.2.2022 klo 15.15) mennessä 7 hakemusta.
Kuntarekry-ohjelman yhteenveto hakijoista on esitetty
luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.
Hakijoista HTM Salla Ovaskainen perui hakemuksena 2.2.2022
Nurmeksen kaupungin kirjaamoon saapuneella ilmoituksella.
Kaupunginjohtaja:

Teen esitykseni kokouksessa.

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus päättää keskeyttää virantäytön.
Merkitään pöytäkirjaan, että vt. hallintojohtaja Salla Ovaskainen
poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus 21.02.2022 § 41
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 keskeyttää
hallintojohtajan viran täytön.
Viranhakua varten on nyt laadittu uusi hakuilmoitus (liite). Aiemmalla
hakukierroksella saatuja hakemuksia ei oteta huomioon.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää:
1. Käynnistää hallintojohtajan viran täytön uudelleen.
2. Hyväksyä hallintojohtajan viran hakuilmoituksen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 50
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.2.2022 käynnistää
hallintojohtajan viran täytön uudelleen ja hyväksyä hallintojohtajan
viran hakuilmoituksen.
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Tehtävää haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä. Kuntarekryohjelman yhteenveto hakijoista on esitetty luottamushenkilöiden
verkkopalvelussa.
Hakijoiden ansiovertailu tehdään haastattelujen, ennakkotehtävien ja
mahdollisten soveltuvuusarviointien jälkeen. Haastatteluja varten on
perusteltua nimittää haastatteluryhmä. Haastatteluryhmä voi niin
harkitessaan käyttää myös ennakkotehtäviä ja
soveltuvuusarviointeja.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää:
1. Nimetä haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajan,
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, vt. hallintojohtajan ja
kaupunginjohtajan.
2. Kutsua hakijoista haastatteluun Nina Kristiina Herdin, Nina
Hilosen, Mari Johanna Lyyran, Esko Rautiaisen ja Anna Leena
Timosen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 68
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.3.2022 valita
haastatteluryhmän (kaupunginhallituksen puheenjohtaja,
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja vt.
hallintojohtaja) ja kutsua haastateltavaksi kelpoisuusehdot täyttävät
5 henkilöä: Nina Herd, Nina Hilonen, Mari Lyyra, Esko Rautiainen ja
Anna Leena Timonen.
Viran kelpoisuusvaatimukset olivat soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.
Viran hakuilmoituksessa mainittiin, että virkaa täytettäessä
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Siinä mainittiin myös, että
aiemmalla hakukierroksella saatuja hakemuksia ei oteta huomioon.
Ansiovertailuna käytettiin kuntarekry-ohjelman henkilötietolain
vaatimusten mukaan muokattua tulostetta hakijoista: Ansiovertailu
on julkinen virkavaalin jälkeen, ja tällöin ansiovertailusta on peitetty
yksityiselämää koskevat tiedot.
Haastattelut pidettiin 29.-30.3. 2022, ja ne sisälsivät 21 kysymystä
sekä myös kirjallisen ja suullisen ennakkotehtävän. Haastattelussa
kysyttiin myös palkkatoivomus, mahdollinen ajankohta virassa
aloittamiseen sekä suosittelija.
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Haastatteluryhmä käytti työssään myös soveltuvuusarviointia 3
henkilön osalta ja he olivat: Nina Herd, Mari Lyyra ja Anna Leena
Timonen. Soveltuvuusarvioinnin teki työpsykologi Miika-Markus
Järvelä Psykoversum Oy:stä. Soveltuvuusarviointia varten oli
työnantajan laatima kuvaus tehtävän vaatimuksista.
Haastatteluryhmä sain työnsä valmiiksi 13.4.2022 pitämässään
kokouksessa ja laati valintamuistion, jossa kuvataan koko
valintaprosessi. Haastatteluryhmä oli esityksessään valmistelijoille
yksimielinen.
Oheisaineistona kirjaamossa on valtuutetuille luettavissa
arviointimappi, jossa on hakuilmoitus, hakijayhteenveto,
toimenkuvaus, hakemukset, ansiovertailu, ennakkotehtävien
vastaukset, haastattelulomakkeet, soveltuvuusarvioinnit,
valintamuistio ja muu oheisaineisto. Valintamuistio sisältää
julkisuuslain tarkoittamia henkilöarviointeja ja siten se ei siten ole
julkinen.
Nurmeksen kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan
kaupunginvaltuusto ottaa kaupunginjohtajan, hallintojohtajan,
talousjohtajan, konsernijohtajan, hyvinvointijohtajan ja teknisen
johtajan. Valtuusto päättää samalla kokonaispalkkauksesta.
Vaalia koskevat määräykset ovat kuntalain 105 §:ssä. Vaali on
kyseessä vasta, kun tehdään henkilön lopullinen valinta. Vaalissa
ääniä voi antaa muillekin vaalikelpoisille kuin ehdotetuille ja
kannatetuille. Vaalipäätös voi olla myös yksimielinen, jolloin
varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse lainkaan ryhtyä.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että:
1. Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan virkaan valitaan 1.8.2022
alkaen KTM Anna Leena Timonen.
2. Hallintojohtajan virkaan varalle valitaan HTM, KM, OTT(väit.) Mari
Lyyra.
3. Hallintojohtajan kokonaispalkaksi määrätään 1.8.2022 alkaen 6
300 euroa kuukaudessa.
4. Hallintojohtajan virantäytössä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 24
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457/01.01.01.01/2021
Valtuusto:

Päätösehdotuksen kohta 1.
Valtuutettu Hermaja esitti, että hallintojohtajan virkaan valitaan HTM,
KM, OTT (väit.) Mari Lyyra.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava
päätösesitys ja on suoritettava vaali. Henkilövaalissa esitystä ei
tarvitse kannattaa.
Puheenjohtaja teki esityksen, että äänestys suoritetaan suljettuna
lippuäänestyksenä ja se valittiin äänestystavaksi.
Vaalissa olivat mukana kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät
hakijat (Nina Herd, Nina Hilonen, Mari Lyyra, Esko Rautiainen ja
Anna Leena Timonen).
Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen ääntenlaskun ajaksi kello 20.08.20.14.
Vaalissa annettiin 34 ääntä.
Anna Leena Timonen sai 25 ääntä ja Mari Lyyra sai 9 ääntä.
Nurmeksen kaupungin hallintojohtajan virkaan valitiin 1.8.2022
alkaen KTM Anna Leena Timonen.
Päätösehdotuksen kohdat 2-4 hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Mikkilä poistui kokouksesta
klo 20:08.
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Pielisen Karjalan tilitoimistoliikelaitoksen purkaminen
Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 69

Kaupunginjohtaja:

Lieksan kaupunginhallitus (15.3.2022) ja kaupunginvaltuusto
(28.3.2022) ovat tehneet päätöksensä Pielisen Karjalan
tilitoimistoliikelaitoksen purkamisesta ja toimintojen uudelleen
järjestelystä. Tilitoimistoliikelaitos on Lieksan kaupunkikonsernin
erillinen taseyksikkö, ja Lieksa on siten sen isäntäkunta.
Sekä Lieksan että Nurmeksen osalta päätökset tässä asiassa tulee
tehdä erikseen. Tämän vuoksi asia pitää nyt käsitellä Nurmeksen
hallinnossa. Perusvaihtoehdot Nurmeksen kannalta ovat joko
palvelujen hankkiminen ostopalveluna (nykyinen käytäntö) tai
palvelujen tuottaminen omana toimintana. En pidä perusteltuna tässä
tilanteessa sitä, että Nurmeksen kaupunki tuottaisi jatkossa
palkkahallinnon ja taloushallinnon palvelut itse.
Sekä Lieksan kaupunki että Nurmeksen kaupunki ovat tällä hetkellä
Meidän IT ja talous Oy:n asiakkaita. Asiakassuhde määritellään
puitesopimuksella ja erityisesti sen liitteillä nro 3, joissa määritellään
ostettavat palvelut. Nyt molemmat kaupungin ostavat IT-palveluja.
Suunnitelman mukaan 1.6.2022 alkaen Lieksa alkaisi ostaa myös
palkkahallinnon palveluja, ja Nurmes alkaisi ostaa sekä
palkkahallinnon että taloushallinnon palveluja.
Pielisen Karjalan tilitoimiston purkautuessa kaksi henkilöä siirtyy
Lieksan kaupungin palvelukseen, jonka jälkeen kaupunkiin
muodostuu 5 hengen taloushallinnon palveluyksikkö. Muut
tilitoimiston henkilöt siirretään liikkeenluovutuksen ehdoilla Meidän IT
ja talous Oy:lle samassa yhteydessä, kun toiminnot siirretään
palveluntuottajalle.
Tilitoimiston purkamisen syynä on se, että vajaalla resurssilla
toimiminen on kuormittanut henkilöstöä eikä toimintavarmuutta
välttämättä pystytä takaamaan. Tilitoimiston johtajan virkaa ei ole
saatu täytettyä yrityksistä huolimatta. Pidän Lieksan kaupungin
tekemää ratkaisua järkevänä tässä vaikeassa tilanteessa. Olen
keskustellut asiasta monta kertaa Lieksan kaupunginjohtajan kanssa.
Lieksan kaupunki on tilitoimiston isäntäkuntana huolehtinut
yhteistoimintaneuvottelujen käymisestä ja YT-velvoitteen
täyttymisestä. Tilitoimiston johtokunnan sekä henkilöstön kanssa
käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että sekä työnantaja että
työntekijät ovat erittäin huolissaan nykyisestä tilitoimiston tilanteesta,
tilitoimiston toimintavarmuudesta ja työn kuormittavuudesta
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poissaolojen aikana. Erityisen kriittinen tilanne on ollut
palkkahallinnon osalta.
Lieksan kaupungin osalta aikatauluun ja valittuun ratkaisuun on
vaikuttanut myös kaupungin hallinto-organisaation muutos hallinto- ja
talousjohtaja Johanna Tähkiön eroilmoituksen myötä. Tässä
yhteydessä Lieksan kaupunki perustaa erilliset talousjohtajan ja
hallintojohtajan toimet, mistä seuraa taloushallinnon yksikön
muodostuminen palvelemaan Lieksan kaupunkia.
Palvelujen ulkoistaminen Meidän IT ja talous Oy:lle on mahdollista
puitesopimuksen liitteiden päivityksellä ilman hankintalain mukaista
kilpailutusta, koska Nurmeksen kaupunki ja Lieksan kaupunki
omistavat yhtiön osakkeita. Sama pätee Sarastia Oy:öön. Meidän It
ja talous Oy:llä on käytössään samat tietojärjestelmät kuin Lieksan ja
Nurmeksen kaupungeilla. Tämä helpottaa nopeaa siirtymää tässä
pakottavassa tilanteessa.
Lieksan ja Nurmeksen kaupunkien välisissä virkamiesneuvotteluissa
on päädytty esittämään ratkaisua, jossa yhteistyö Meidän IT ja talous
Oy:n kanssa on aluksi määräaikainen vuoden 2023 loppuun saakka.
Tällä tavalla saadaan riittävästi aikaa kilpailuttaa nämä toiminnot
myöhemmin yhdessä tai erikseen. Tällä tavalla akuutti kriisi saadaan
ratkaistua ja saadaan turvattua palkkahallinnon tehtävien hoitaminen.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että Pielisen Karjalan
tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella
mahdollisimman nopealla aikataululla,
2. että Nurmeksen kaupungin palkkahallinnon ja taloushallinnon
toiminnot siirretään Meidän IT ja Talous Oy:lle määräaikaisesti
vuoden 2023 loppuun saakka

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 25
133/00.04.02/2022
Valtuusto:

Päätösehdotuksesta vain kohta 1. koskee kaupunginvaltuustoa.
Kaupunginvaltuusto päättää, että Pielisen Karjalan
tilitoimistoliikelaitos puretaan kaupunkien yhteisellä sopimuksella
mahdollisimman nopealla aikataululla.
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Polkka Oy:n pienosakkuus
Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 70

Kaupunginjohtaja:

Tukipalveluhenkilöstö siirtyy voimaanpanolain 18 §:n mukaisesti
kunnista hyvinvointialueelle, mikäli työntekijän tosiasiallisista
tehtävistään vähintään puolet (50 %) kohdistuu soten tai
pelastustoimen tukipalvelutehtäviin (esim. ateriapalvelut,
laitoshuoltopalvelut). Tämän jälkeen henkilöstö siirtyy Polkka Oy:n
palvelukseen.
Kunnat myyvät sote- ja pelastustoimen tukipalveluja tällä hetkellä
Siun sotelle sidosyksikköaseman mahdollistamana, mutta vastaavaa
sidosyksikköasemaa ei hyvinvointialueen ja kuntien välillä ole
1.1.2023 alkaen. Näin ollen osana hyvinvointialueen valmistelua
tulee tukipalvelut tarkastella uudelleen, suurimpina kokonaisuuksina
ateria- ja laitoshuollon tehtävät.
Nurmeksen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.2.2022 valita
jatkovalmistelun pohjaksi vaihtoehdon nro 1 "Keittiöjako ja osittainen
liikkeenluovutus". Nurmeksen kaupunginvaltuusto päätti
kokouksessaan 28.2.2022 osittaisen liikkeenluovutuksen
hyväksymisestä Kyrölän keittiön osalta. Näistä päätöksistä seuraa
se, että Polkka Oy:stä tulee merkittävä ruoka-, puhtaus- ja
logistiikkapalvelujen toimija Nurmeksessa.
Polkka Oy on Siun soten ja Joensuun kaupungin omistama
tukipalveluyhtiö. Yhtiön omistajat ovat linjanneet, että yhtiön
omistuspohjaa voidaan laajentaa siten, että Joensuun kaupunki myy
omia osakkeitaan pienosakkaalle (250 kpl/osakas) ja osakkaalle (500
kpl/osakas). Pienosakkuus on mahdollinen niille kunnille, jotka
tekevät osittaisen liikkeenluovutuksen Polkka Oy:lle. Kuntajohtajien
kokouksessa takarajaksi osakkuusilmoituksille on asetettu huhtikuun
loppu. Yhteensä 4 kuntaa ilmoitti kuntajohtajakokouksessa 25.3.2022
alustavana kantanaan lähtevänsä Polkka Oy:n pienosakkaaksi. Yksi
näistä oli Nurmeksen kaupunki.
Polkka Oy:n osakkuus mahdollistaa sidosyksikköaseman Nurmeksen
kaupungin ja Polkka Oy:n välillä. Tämän aseman avulla nämä tahot
voivat tehostaa yhteistyötään ruokahuollossa, puhtauspalveluissa ja
logistiikassa (esim. ruokakuljetukset). Keittiöratkaisun toimeenpanon
jälkeen Polkka Oy:n henkilövahvuus Nurmeksessa olisi 1.11.2022
alkaen noin 32 henkilöä, joista 11 työskentelee ruokapalveluissa ja
21 puhtauspalveluissa.
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Mukaan lähtevät uudet pienosakkaat saavat yhden yhteisen
hallituspaikan Polkka Oy:n hallitukseen. Hallituspaikan täyttämisestä
ei ole vielä sovittu tarkemmin. Yleisesti kuntaomisteisissa yhtiöissä
pienosakkaiden hallituspaikat ja varajäsenyydet kiertävät kahden tai
neljän rytmissä, kuten on esimerkiksi Jätekukko Oy:ssä.
Pidän perusteltuna, että Nurmeksen kaupunki on mukana Polkka
Oy:n omistuksessa. Yhtiö on merkittävä tukipalveluyhtiö ja työllistäjä
Nurmeksessa ja siten koko maakunnan pohjoisosassa. Kaupungilla
ja Polkalla olisi sidosyksikköasema, joka mahdollistaa toimintojen
tehokkuuden optimoinnin joustavasti paikallisesti. Osakkuudessa on
myös omistajan velvoitteet, joten myös tätä seikkaa tulee arvioida
päätöstä tehtäessä.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää Nurmeksen kaupunginvaltuustolle,
että Nurmeksen kaupunki lähtee Polkka Oy:n pienosakkaaksi ja
ostaa tarkoitusta varten Joensuun kaupungilta 250 kappaletta
Polkka Oy:n osakkeita hintaan 103 euroa/kpl.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 26
134/02.05.06/2022
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Talousarviomuutos koulujen ja päiväkotien keittiömuutoksen koneet ja kalusto investointi
Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 72

Vt. hallintojohtaja:

Hyvinvointialueen aloittamisella on vaikutusta myös tukitoimintojen
järjestämiseen. Ruokapalvelut katsotaan tukitoiminnoksi.
Hyvinvointialue ei voi ostaa tukipalveluita kunnilta kilpailuttamatta
niitä. Tämän vuoksi kunta ei enää 1.1.2023 jälkeen voi suoraan
tuottaa tukitoimintoja hyvinvointialueelle.
Nurmeksen kaupunki on linjannut, että se jakaa ruokapalvelut
kahteen osaan; tekee osittaisen liikkeenluovutuksen Kyrölän keittiön
osalta, vuokraa toisen valmistuskeittiönsä Polkka Oy:lle ja jättää
toisen valmistuskeittiön omaan käyttöön. Tässä omassa
valmistuskeittiössä valmistetaan 1.1.2023 jälkeen kaikki kaupungin
koulujen ja päiväkotien ruuat. Tehdyn valinnan perusteella Kyrölän
keittiö vuokrataan Polkalle ja Valtimon koulun keittiö jää omaksi
valmistuskeittiöksi.
Ruokien valmistusmenetelmäksi on kaavailtu ”cook and chill” menetelmää, joka mahdollistaa ruokien kylmäkuljetuksen.
Kylmäkuljetus puolestaan antaa väljyyttä ruokien valmistamiseen ja
kuljettamisen aikatauluihin. Alustavan suunnitelman mukaan ruuat
kuljetettaisiin Valtimon koulun keittiöltä muille kouluille ja
päiväkoteihin kolme kertaa viikossa; ma, ke ja pe.
Cook and chill -menetelmä edellyttää kylmäsäilytystilojen lisäämistä
kaupungin kouluille ja päiväkodeille. Samalla kun keittiöihin on
suunniteltu lisää kylmäsäilytystilaa, on käyty läpi myös muut
kaupungin koulujen ja päiväkotien keittiöiden muutostarpeet ja
kokonaisuudesta on saatu tarjous Dieta Oy:ltä. Tarjoukset löytyvät
liitteistä 1-3.
Aikataulullisesti muutosten läpivieminen on tiukka ja keittiöiden
muutostyöt täytyy ajoittaa koulujen kesäloma-aikaan.
Hinnat sisältävät koneet ja laitteet asennettuna. Ainoastaan LVIStyöt jäävät tilaajan eli Nurmeksen kaupungin hoidettavaksi..
Porokylän koulun koneet ja kalusteet
Kirkkokadun koulun koneet ja kalusteet
Valtimon koulun koneet ja kalusteet
Päiväkotien koneet ja kalusteet
GN-vuoat ja pakkauslaatikot
LVIS-työt
Yhteensä

26 000 €
31 000 €
31 000 €
17 500 €
10 000 €
20 000 €
135 500 €
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Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
tekee vuoden 2022 investointiohjelmaan seuraavan muutoksen:
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Koulujen ja päiväkotien keittiömuutokset +135 500 €
(uusi investointiprojekti)
Muutoksen nettovaikutus vuoden 2022 määrärahaan on +135 500 €.
Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 27
323/02.02.00/2021
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden lautamiesten vaali toimikaudelle 2021-2025
Kaupunginhallitus 02.08.2021 § 180
Hallintojohtaja:
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 4 §:n mukaan valtuusto
valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman
tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja
kielijakaumaa.
Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa
kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa,
jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä
sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita
henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä
tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka
virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tullitai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu
ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan
käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa
Tuomioistuinvirasto. Tuomioistuinvirasto on vahvistanut ja muuttanut
Nurmeksen lautamiesten lukumäärän 16.6.2021 neljäksi (4).
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee neljä (4)
käräjäoikeuden lautamiestä toimikaudelle 2021-2025

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 19.08.2021 § 85
Valtuusto:

Puheenjohtajan esityksestä Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden
lautamiesten vaali suoritettiin ryhmäpuheenjohtajien esityksen
mukaisesti seuraavasti:
Käräjäoikeuden lautamiehet 2021-2025
Asema Puolue
J
KESK
J
PS

Varsinainen jäsen
Anniina Nykänen
Mikko Jänönen
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Antti Smura
Jussi Hermaja

Ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 19.04.2022 § 73

Vt. hallintojohtaja:

Kaupunginvaltuuston 19.8.2021 nimeämä lautamies Mikko Jänönen
on kieltäytynyt lautamiehen tehtävästä. Perussuomalaisten ryhmä on
tiedustellut asiaa ja saanut suostumuksen tehtävään Tenho
Rautiaiselta.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Mikko
Jänösen tilalle käräjäoikeuden lautamieheksi Tenho Rautiaisen
toimikaudelle 2021-2025.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 25.04.2022 § 28
301/00.00.01.01/2021
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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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: § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28
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

