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Pöytäkirjanpitäjä

Matti Kämäräinen

Salla Ovaskainen

Käsitellyt asiat
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Pöytäkirjan tarkastus

Nurmeksessa sähköisen allekirjoituksen osoittamana päivänä
Kari Piironen

Hannu Pääkkönen

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja on julkaistu nurmes.fi -sivustolla 31.05.2022
va. hallintojohtaja Salla Ovaskainen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 29
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 24.5.2022
- julkaistu Ylä-Karjalassa 24.5.2022
- julkaistu luottamushenkilöiden verkkopalvelussa 24.5.2022
Puheenjohtaja:

Nimenhuudossa oli läsnä 28 varsinaista ja 4 varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi että paikalla olivat myös kaupunginjohtaja Asko
Saatsi ja vs. hallintojohtaja Salla Ovaskainen.
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 30.05.2022 § 30
Vuorossa valtuutetut Kari Piironen ja Hannu Pääkkönen.
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen
muutos
Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 80
Kaupunginjohtaja:

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21
hyvinvointialueelle.
Hyvinvointialueiden perustamisen myötä nykyisten sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymien toiminta päättyy. Sote-uudistusta
koskevan voimaanpanolain 20.1 §:n mukaan sairaanhoitopiirit ja
erityishuoltopiirit siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla ja
kaikki niille kuuluneet sitoumukset, varat ja velat siirtyvät
yleisseuraantona hyvinvointialueille. Lain esitöiden mukaan
periaatetta sovelletaan myös sellaisiin kuntayhtymiin, jotka hoitavat
perussopimuksena nojalla myös muita jäsenkuntiensa
terveydenhuollon tai sosiaalihuollon tehtäviä.
Voimaanpanolain 30 §:n mukaan edellä tarkoitettujen kuntayhtymien
jäsenkuntien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt
alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten mukaisesti ennen
kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle. Taseeseen kertyneen
ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät
kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti.
Lain säännöksistä seuraa, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä, Siun sote, siirtyy sitoumuksineen,
varoineen ja velkoineen hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.
Kuntayhtymän mahdolliset alijäämät tulee olla katettuna
kuntayhtymän viimeisessä, vuodelta 2022 laadittavassa
tilinpäätöksessä. Toisaalta, mikäli kuntayhtymän taseeseen olisi
kertynyt ylijäämiä, jäsenkunnilla olisi mahdollisuus päättää ylijäämän
käsittelystä kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti ennen
kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle.
Siun sotella oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä 17,1 milj. euroa
katettavaa alijäämää. Alijäämä tulee kattaa ennen kuntayhtymän
siirtämistä hyvinvointialueelle. Mikäli vuodelta 2022 kertyy alijäämää,
tulee myös tämä alijäämä kattaa, toisaalta mahdollinen ylijäämä
pienentäisi kuntien vastattavaksi tulevaa alijäämää.
Siun soten perussopimus sisältää säännökset kuntayhtymän
purkamisesta ja loppuselvityksestä. Perussopimuksen 30 §:n
mukaan
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”Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.
Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava
loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muuta järjestelystä.
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja
velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan
jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten
ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava
määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan
erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.”
Kuntayhtymän toiminta siirtyy lain nojalla suoraan hyvinvointialueelle
1.1.2023 lukien ja kuntayhtymän toiminta lakkaa. Kuntayhtymän
toiminnan lakkautumisen yhteydessä kuntayhtymän alijäämien
kattamiseen voidaan soveltaa kuntayhtymän purkautumista koskevia
säännöksiä, mistä seuraa, että alijäämä katettaisiin tai ylijäämä
jaettaisiin peruspääomaosuuksien suhteessa.
Siun soten perussopimuksen mukaan kuntien maksuosuudet sotepalveluiden järjestämiseen ovat määräytyneet palvelujen käytön
perusteella. Maksuosuuksien laskennassa on huomioitu
talousarviovuotta edeltävän vuoden kuntakohtainen ennuste ja
kahden edellisvuoden tilinpäätöksen mukaiset tiedot. Kuntayhtymälle
on kertynyt alijäämää, koska maksuosuudet eivät ole kattaneet
palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Siun soten perustamisen yhteydessä kuntakohtaisten
peruspääomaosuuksien jakautumaa ei tarkistettu.
Peruspääomaosuudet eivät vastaa enää palveluiden käytön
jakautumista kuntien kesken. Koska perussopimuksen mukaan
kuntien maksuosuudet sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen
ovat perustuneet palvelujen käyttöön, on perusteltua, että myös
mahdollinen alijäämä katetaan tai ylijäämä palautetaan
peruspääoman sijaan palvelujen käytön mukaisesti kuntayhtymän
toiminnan lakkautuessa vuonna 2022.
Perussopimus on kuntien välinen sopimus. Sopimuksessa on sovittu
yksityiskohtaisesti ja sitovasti kuntayhtymän järjestämis- ja
tuottamisvastuulla olevien palvelujen maksuosuuksien
määräytymisestä sekä kuntayhtymän purkautumisesta. Sopimus ei
mahdollista ylimääräisten maksuosuuksien keräämistä alijäämän
kattamiseksi eikä alijäämän kattamista tai ylijäämän palauttamista
kunnille palvelujen käytön suhteessa. Käytännössä tämä edellyttää
perussopimuksen tarkistamista tältä osin.
Koska Siun soten perussopimus ei sisällä perussopimuksen
muuttamista koskevia ehtoja, sovelletaan perussopimuksen
muuttamisen osalta kuntalain 57 §:ssä säädettyä. Tästä seuraa, että
perussopimuksen muutos ylimääräisen maksun osalta edellyttää
kuntalain 57 §:n mukaisesti, että vähintään kaksi

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

30.05.2022

5/2022

8

kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on
vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta
asukasluvusta.
Edellä esitetty huomioiden Siun soten perussopimukseen esitetään
lisättäväksi uusi pykälä 24b §.
”24b § Alijäämän kattaminen tai ylijäämän palauttaminen vuonna
2022
Poiketen siitä, mitä 24 §:ssä on sovittu alijäämän kattamisesta ja
mitä 30 §:ssä on sovittu kuntayhtymän purkautumisesta,
kuntayhtymän toiminnan lakkautuessa 31.12.2022
hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntayhtymän alijäämä
jaetaan tai ylijäämä palautetaan palvelujen käytön mukaisessa
suhteessa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukainen alijäämä katetaan
vuoden 2021 kuntakohtaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
toteutuneiden nettokustannusten mukaisessa suhteessa ja vuodelta
2022 kertyvä ali-/ylijäämä jaetaan vuoden 2022 kuntakohtaisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuneiden nettokustannusten
mukaisessa suhteessa.”
Kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöksen mukainen katettava
alijäämä 17,1 milj. euroa on kertynyt käytännössä kokonaisuutena
vuodelta 2021. Kunnat suorittivat muutetun kuntayhtymän
perussopimuksen nojalla vuonna 2021 ylimääräisen maksun, jolla
katettiin vuoden 2020 tilinpäätöksen mukainen katettava alijäämä.
Maksun suuruudessa huomioitiin kuntayhtymälle vuonna 2021
maksettu, mutta vuoteen 2020 kohdistunut valtion koronatuen
osuus. Sekä ylimääräinen maksu että em. koronatuki kirjattiin
vuoden 2021 tuloksi, mutta niillä katettiin vuoden 2020 tilinpäätöksen
mukainen alijäämä.
Kuntia pyydetään käsittelemään asia valtuustoissa mahdollisimman
pian, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Kaupunginjohtaja:

Nurmeksen kaupunginhallitus päättää esittää Nurmeksen
kaupunginvaltuustolle, että
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että voimassa olevaan
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perussopimusta muutetaan niin, että siihen lisätään 24b §, joka
kuuluu seuraavasti:
24b § Alijäämän kattaminen tai ylijäämän palauttaminen vuonna
2022
Poiketen siitä, mitä 24 §:ssä on sovittu alijäämän kattamisesta ja
mitä 30 §:ssä on sovittu kuntayhtymän purkautumisesta,
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kuntayhtymän toiminnan lakkautuessa 31.12.2022
hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntayhtymän alijäämä
jaetaan tai ylijäämä palautetaan palvelujen käytön mukaisessa
suhteessa. Vuoden 2021 tilinpäätöksen mukainen alijäämä katetaan
vuoden 2021 kuntakohtaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
toteutuneiden nettokustannusten mukaisessa suhteessa ja vuodelta
2022 kertyvä ali-/ylijäämä jaetaan vuoden 2022 kuntakohtaisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuneiden nettokustannusten
mukaisessa suhteessa.
Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 31
133/00.04.01/2021
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Kahden lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan viraksi
1.8.2022 alkaen
Hyvinvointilautakunta 26.04.2022 § 25
Hyvinvointijohtaja:

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) tuli voimaan 1.9.2018. Sen mukaan
jokaisessa päiväkotiryhmässä tulee vuonna 2030 olla vähintään
kahdella kolmasosalla työntekijöistä varhaiskasvatuksen opettajan
tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Henkilöstöä koskeva
lakimuutos on merkittävä, koska ennusteet varhaiskasvatuksen
opettajien riittävyydestä tulevina vuosina ovat heikot ja kilpailu
kelpoisesta henkilökunnasta kiristyy. Nurmeksen kaupungin on
tarkoituksenmukaista jo siirtymävaiheen aikana varautua lakimuutoksen aiheuttamiin muutoksiin henkilöstörakenteessa muuttamalla toistaiseksi voimassa olevia ja vapautuvia varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan toimia toistaiseksi voimassa oleviksi varhaiskasvatuksen opettajan viroiksi tai varhaiskasvatuksen sosionomin viroiksi.
Pikku-Kaarlen varhaiskasvatusyksikössä vapautuu kaksi (2) lastenhoitajan toimea heinäkuun 2022 loppuun mennessä. Valmistelussa
mainituin perustein esitän, että nämä kaksi (2) lastenhoitajan toimea
muutetaan varhaiskasvatuksen opettajan viroiksi 1.8.2022 alkaen.
Virat sijoittuvat esiopetus- ja vuorohoitoryhmiin.
Hallintosäännön 6.luvun 31§:n mukaan valtuusto päättää viran
perustamisesta.

Hyvinvointijohtaja:

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja
edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaksi varhaiskasvatuksen
lastenhoitajan toimea muutetaan kahdeksi varhaiskasvatuksen
opettajan viraksi 1.8.2022 alkaen.

Hyvinvointilautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 81
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaksi
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimea muutetaan kahdeksi
varhaiskasvatuksen opettajan viraksi 1.8.2022 alkaen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 32
148/01.01.00.01/2022
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Kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan sijaisen määrääminen
Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 300
Kaupunginjohtaja:

Hallintosäännön 16 §:ssä määrätään toimialan johtajan,
talousjohtajan ja konsernijohtajan sijaisesta seuraavaa: Viranhaltijan
esteellisenä tai poissa ollessa toimii sijaisena lautakunnan tai muun
toimielimen nimeämä viranhaltija, ellei muuta ole määrätty. Valtuusto
määrää sijaisen valtuuston ottamalle muulle viranhaltijalle, mikäli
sijaisuus kestää enemmän kuin kuusi kuukautta. Muussa
tapauksessa sijaisen määrää kaupunginhallitus.
Hallintosäännön liitteen yksi mukaan kaupunginjohtajan
ensimmäinen sijainen on hallintojohtaja, toinen sijainen
talousjohtaja, kolmas sijainen konsernijohtaja, neljäs sijainen
hyvinvointijohtaja ja viides sijainen tekninen johtaja. Hallintojohtajan
ensimmäinen sijainen on talousjohtaja, toinen sijainen
asianhallintapäällikkö ja kolmas sijainen hallintopalvelujen
toimistosihteeri.
Kunnallisen viranhaltijalain 3 pykälän 3. momentissa säädetään
hakumenettelystä poikkeamisesta. Ilman hakumenettelyä virkaan
voidaan ottaa sijaiseksi tai avoinna olevaan virkaan määräajaksi.
Tällaiset tilanteet mahdollistavat joustavan henkilöstöpolitiikan,
koska tällöin sijainen on palkattava varsin nopeasti.
Kunnallisen viranhaltijalain 6.2 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa
määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista
riippumatta, jos kunta erityisestä syystä yksittäistapauksissa toisin
päättää. Säännös tulisi sovellettavaksi myös esimerkiksi silloin kun
virkasuhdetta hoitamaan on kuitenkin välttämättömästi saatava
henkilö esimerkiksi sijaisuuden tai avoinna olevan viran hoitamiseen.
Kaupunginjohtajalle on perusteltua nimetä määräajaksi uudet
sijaiset, koska 27.12.2021 alkaen sekä hallintojohtaja että
talousjohtaja ovat poissa ja lisäksi konsernijohtaja hoitaa
talousjohtajan tehtävää. Kaupunginjohtajan sijaista tarvitaan mm.
vuosilomapäivien pitämisen vuoksi.
Hallintojohtajalle on perusteltua nimetä määräajaksi sijaiset, koska
tällä hetkellä konsernijohtaja hoitaa talousjohtajaan tehtävää (1.
sijainen) ja hänen on perusteltua jatkaa tätä sijaistusta, ja koska
sekä vs. asianhallintapäällikkö (2. sijainen) ja hallintopalvelujen
toimistosihteeri (3. sijainen) eivät ole antaneet suostumustaan 1.
sijaisuuden välittömään hoitamiseen.
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Vs. hallintojohtajan 1. sijainen on perusteltua ratkaista nopeasti,
koska jokapäiväisen hallinnon takia tehtävällä pitää olla hoitaja. Olen
myöntänyt vuosiloman 27.12.2021 alkaen hallintojohtaja Riikka
Borenille.
Hyvinvointijohtaja Petri Moilanen on antanut suostumuksen
kaupunginjohtajan 1. sijaisuuden hoitamiseen määräaikaisesti.
Hyvinvointijohtaja on kokenut hallinnon virkamies.
Toimistosihteeri Salla Ovaskainen on antanut suostumuksensa
hallintojohtajan 1. sijaisuuden hoitamiseen määräaikaisesti.
Ovaskainen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri (HTM)
Lapin yliopistosta ja työkokemusta hänellä on yhteensä 20 vuotta.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus
1. päättää, että kaupunginjohtajan 1. sijaisena toimii
hyvinvointijohtaja 27.12.2021 alkaen siihen saakka, kunnes
hallintojohtajan tehtävässä on vakinainen viranhoitaja kuitenkin
enintään 26.6.2022 saakka.
2. päättää, että hallintojohtajan 1. sijaisena ja siten vs.
hallintojohtajana toimii HTM Salla Ovaskainen 27.12.2021 alkaen
siihen saakka, kunnes hallintojohtaja tehtävässä on vakinainen
viranhoitaja kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka.
3. määrää vs. hallintojohtajan kokonaispalkaksi 5693,31 euroa
kuukaudessa 27.12.2021 alkaen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 86
Kaupunginjohtaja:

Nurmeksen kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto määrää
sijaisen valtuuston ottamalle muulle viranhaltijalle, mikäli sijaisuus
kestää enemmän kuin kuusi kuukautta. Muussa tapauksessa
sijaisen määrää kaupunginhallitus.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021, että
kaupunginjohtajan 1. sijaisena toimii hyvinvointijohtaja 27.12.2021
alkaen siihen saakka, kunnes hallintojohtajan tehtävässä on
vakinainen viranhoitaja kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka.
Uusi vakinainen hallintojohtaja aloittaa tehtävässään vasta 1.8.2022.
Tästä syystä kaupunginhallituksen tekemää kaupunginjohtajan
sijaistuspäätöstä on perusteltua jatkaa ja näin sijaistuksen kesto
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pitenee yhteensä yli 6 kuukauden, joten jatkopäätöksen asiassa
tekeekin kaupunginvaltuusto.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginjohtajan 1. sijaisena toimii hyvinvointijohtaja 31.7.2022
saakka.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 33
455/01.00.01/2021
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Nurmeksen Vesi Oy:n investointilaina 1.000.000 euroa
Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 94
Va.talousjohtaja:

Nurmeksen Vesi Oy:n hallitus on 25.4.2022 kokouksessaan
päättänyt hakea Nurmeksen kaupungilta 1 000 000,00 euron
investointilainaa Kötsinmäen uuden sooda-alkalointilaitoksen
rakentamista varten.
Lainaehdoiksi vesiyhtiö esittää:
- laina-aika 25 vuotta, lainan lyhennykset vuodesta 2023 alkaen 2
kertaa vuodessa
- lainan korko 12 kk euribor + 1,5 % marginaali
- laina nostetaan kahdessa 500.000 euron erässä 1.7.2022 ja
1.10.2022
Lainaneuvottelut on käyty vesiyhtiön toimitusjohtajan ja kaupungin
va. talousjohtajan kesken, ja lainaehtojen perusteena ovat olleet
Nurmeksen Vesi Oy:lle aikaisemmin vuonna 2020 myönnetyn
investointilainan ehdot.
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.”
Nurmeksen Vesi Oy toimii vesihuollon järjestävänä yhtiönä
Nurmeksen kaupungin alueella ja muodostaa alueellaan luonnollisen
monopolin. Nurmeksen Vesi Oy ei toimi markkinoilla
kilpailutilanteessa, joten kunta voi myöntää lainan ilman, että lainan
myöntäminen vääristää kilpailua markkinoilla. Mikäli lainansaaja ei
toimi kilpailunalaisilla markkinoilla, lainaan sisältyvä mahdollinen tuki
ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua, eikä ole valtiontukea.
Myönnettävä laina ei sisällä merkittävää taloudellista riskiä, eikä
laina vaarannan kunnan kykyä selvitä sille laissa säädetyistä
tehtävistä. Lainantakauksena toimii Nurmeksen Vesi Oy:n koko
omaisuus, jonka tasearvo vuoden 2021 tilinpäätöksessä on 5
miljoonaa euroa. Lisäksi vesiyhtiön tasearvo kasvaa ja
vakuusasema paranee lainarahalla tehtävän investoinnin
seurauksena. Yhtiöllä on ennestään yhtiön perustamiseen ja
investointeihin myönnettyä pitkäaikaista lainaa kaupungilta 3 350
000 euroa sekä käyttöpääomalainaa 200 000 euroa. Yhtiöllä ei ole
muuta ulkopuolista velkarahoitusta.
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Nurmeksen Vesi Oy on 100 prosenttisesti Nurmeksen kaupungin
omistama, ja yhtiön toiminnan turvaamisessa tarvittava rahoitus on
kaupungin vastuulla. Kaupungin vuoden 2022 talousarvio sisältää
1,5 miljoonan euron rahoitusvarauksen nyt toteutettavaan
investointiin.
Esitän, että Nurmeksen Vesi Oy:lle myönnetään 1 000 000 euron
investointilaina yhtiön lainahakemuksessa ilmoittamien lainaehtojen
mukaisesti. Velasta laaditaan velkakirja.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää
myöntää Nurmeksen Vesi Oy:lle 1 000 000,00 (yhden miljoonan)
euron investointilainan 30.06.2047 saakka oheen liitetyn velkakirjan
mukaisesti.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Henry Määttä ilmoitti esteellisyydestään
ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 34
163/02.05.03/2022
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Ville Sutinen ja Päivi Härkin ilmoittivat
esteellisyydestään ja poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.
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Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenten vaali toimikaudelle 20212025
Kaupunginhallitus 02.08.2021 § 173
Hallintojohtaja:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:ssä
määrätään muun muassa seuraavaa: "Kuntayhtymän päätösvaltaa
käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, josta käytetään
nimitystä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto,
lyhennettynä kuntayhtymän valtuusto.
Kuntayhtymän valtuustoon valitaan jäsenet vaalikaudeksi kunnan
edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin
jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea tuhatta
viittäsataa (3 500) asukasta kohden.
Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen
toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee
valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustojen eri ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti."
Nurmeksen kaupungin asukasluku 1.1.2020 oli 9501, joten
kaupungin valittavaksi tulee 3 jäsentä.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain
76 §:n 1 momentissa:"Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on
henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö."
Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on
siis kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus jonkin
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole
valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä eikä kukaan ko. kuntayhtymän viranhaltija tai
työntekijä.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja
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varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustoon 3 jäsentä ja
kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle 20212025.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 19.08.2021 § 78
Valtuusto:

Puheenjohtajan esityksestä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
valtuuston jäsenten vaali suoritettiin ryhmäpuheenjohtajien esityksen
mukaisesti seuraavasti:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuusto 2021-2025
Asema
J
J
J

Puolue
KESK
SDP
PS

Varsinainen jäsen
Anna Hölttä
Jari Piirainen
Veera Korhonen

Varajäsen
Esko Saatsi
Juha Meriläinen
Jaana Meriläinen

Ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 95
Vs. hallintojohtaja:

Kaupunginvaltuuston 19.8.2021 nimeämä varsinainen jäsen Veera
Korhonen on pyytänyt eroa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
valtuuston jäsenen tehtävästä. Perussuomalaisten ryhmä on
tiedustellut asiaa ja saanut suostumuksen tehtävään Mirva
Mahlavuorelta.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Veera
Korhosen tilalle Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston
jäseneksi Mirva Mahlavuoren toimikaudelle 2021-2025.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 35
279/00.00.01.04/2021
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) valtuuston
jäsenten vaali toimikaudelle 2021-2025
Kaupunginhallitus 02.08.2021 § 174
Hallintojohtaja:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
perussopimuksen 10 §:n 1 ja 2 momenteissa määrätään
yhtymävaltuuston jäsenten valinnasta seuraavaa:
" Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet
yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan
edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin
jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta
tuhatta (3 500) asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien
valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi."
Nurmeksen kaupungin asukasluku 1.1.2020 oli 9 501 joten
Nurmeksen kaupunginvaltuuston valittavaksi tulee 3 jäsentä.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain
76 §:n 1 momentissa seuraavaa:
"Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n
mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan
luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän
palveluksessa oleva henkilö."
Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on
siis kuntalain 71 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus jonkin
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole
valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä eikä kukaan ko. kuntayhtymän viranhaltija tai
työntekijä.
Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta
johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja
varajäseniä. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen
varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
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valtuustoon 3 jäsentä ja kullekin valtuuston jäsenelle
henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle 2021-2025.
Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 19.08.2021 § 79
Valtuusto:

Puheenjohtajan esityksestä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) valtuuston jäsenten
vaali suoritettiin ryhmäpuheenjohtajien esityksen mukaisesti
seuraavasti:
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
yhtymävaltuusto 2021-2025
Asema
J
J
J

Puolue
KESK
SDP
KD

Varsinainen jäsen
Matti Kämäräinen
Anni Savolainen
Riitta Kaukainen

Varajäsen
Päivi Härkin
Maija Savolainen
Joosua Tolvanen

Ehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 96
Vs. hallintojohtaja:

Kaupunginvaltuuston 19.8.2021 nimeämä varsinainen jäsen Anni
Savolainen on ilmoittanut esteellisyydestään toimia Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valtuustoon jäsenenä
1.6.2022 alkaen. Sosiaalidemokraattien ryhmä on tiedustellut asiaa
ja saanut suostumuksen tehtävään Maija Savolaiselta, joka on
toiminut aiemmin varajäsenenä. Varajäsenen valitseminen ei enää
ole välttämätöntä, kun P-K:n sos. ja terv.palv. kuntayhtymän
valtuuston kausi päättyy hyvinvointialueen aloittamisen vuoksi jo
31.12.2022. Tämän vuoksi voidaan katsoa, että riittää kun valitaan
varsinainen jäsen.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää valita
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
valtuustoon jäseneksi Anni Savolaisen tilalle Maija Savolaisen
toimikaudelle 2021-2025.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Anni Savolainen ilmoitti
esteellisyydestään osallisuusjääviyden perusteella ja poistui
kokoustilasta tämän asian käsittelyn ajaksi.
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Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 36
300/00.00.01.01/2021
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään pöytäkirjaan, että Maija Savolainen ilmoitti
esteellisyydestään ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.

21

Nurmeksen kaupunki

Pöytäkirja

Kaupunginvaltuusto

30.05.2022

5/2022

22

Sopimus Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen
Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 97
Vs. hallintojohtaja:

Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen hyvinvointialueen
hoidettavaksi on mahdollista lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja
pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021, jäljempänä
voimaanpanolaki) 65 § mukaisin edellytyksin.
Edellytyksenä tehtävien hoitamiselle on, että:
1) hyvinvointialueen kunnat ovat päättäneet viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2021 siirtää hyvinvointialueeseen kuuluvien kaikkien
kuntien osalta ympäristöterveydenhuollon tehtävät 20 §:ssä
tarkoitetulle kuntayhtymälle siten, että kuntayhtymä hoitaa tehtävää
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022;
2) hyvinvointialue ja kaikki alueen kunnat sopivat
ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta 4 §:ssä
säädetystä ajankohdasta lukien; ja
3) alueen kunnat osoittavat hyvinvointialueelle
ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän
täysimääräisen rahoituksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus ympäristöterveydenhuollon
tehtävien hoitamisesta on tehtävä 30 päivään kesäkuuta 2022
mennessä ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2027 asti.
Sopimuksen tulee sisältää määräykset menettelystä sopimuksen
päättyessä.
Siun soteen kuuluvat kunnat ovat siirtäneet
ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuntayhtymälle Siun soten
perustamisen myötä 1.1.2017 Heinäveden kuntaa lukuun ottamatta.
Heinäveden kunnanvaltuusto on päättänyt 15.11.2021 § 83 siirtää
Heinäveden ympäristöterveydenhuollon tehtävät Pohjois-Karjalan
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hoidettavaksi
viimeistään 31.12.2022. Ympäristöterveydenhuollon siirtymisestä
hyvinvointialueelle on tehty periaatteelliset päätökset poliittisessa
seurantaryhmässä ja kuntayhteistyöryhmässä vuoden 2021 aikana.
Hyvinvointialueen ja kuntien välistä sopimusta on valmisteltu
kuntayhtymän viranhaltijoiden toimesta. Sopimusluonnos on esitelty
kuntayhteistyöryhmässä 18.3.2022 ja siihen on tehty muutoksia
kommenttien pohjalta.
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Sopimuksen mukaisesti hyvinvointialue ja kunnat sopivat sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain (616/2021) 65 §:n mukaisesti, että Pohjois-Karjalan
hyvinvointialue hoitaa sopijakuntien puolesta
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain
(410/2009) 1 §:ssä tarkoitetut ympäristöterveydenhuollon tehtävät.
Hyvinvointialue voi tuottaa palvelut itse, yhteistyössä muiden
hyvinvointialueiden kanssa tai hankkia ne sopimukseen perustuen
muilta palveluntuottajilta.
Sopimuksen piiriin kuuluvat seuraavat tehtävät:
1. terveydensuojelulain mukaiset kunnan viranomaistehtävät
(kunnan terveydensuojeluviranomainen),
2. elintarvikelain mukaiset kunnan viranomaistehtävät (kunnan
elintarvikevalvontaviranomainen),
3. tupakkalain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät,
4. lääkelain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät,
5. eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaiset kunnan
tehtävät.
Sopimus on voimassa voimaanpanolain mukaisesti 1.1.202331.12.2027 ja tämän jälkeen se on voimassa toistaiseksi.
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt
sopimuksen kokouksessaan 28.4.2022 ja Pohjois-Karjaln
hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt sopimuksen
kokouksessaan 9.5.2022.
Pohjois-Karjalan kunnat hyväksyvät hyvinvointialueen ja kuntien
välisen sopimuksen omalta osaltaan.
Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se
hyväksyy sopimuksen Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon
järjestämisestä, 1.1.2023 alkaen.

Kaupunginhallitus:

Ehdotus hyväksytiin.

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 37
197/00.04.02/2022
Valtuusto:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 29, § 30

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37
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
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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

