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MUISTIO
1. Kokouksen avaus
Kuntaliitosselvitystoimikunnan puheenjohtaja Matti Kämäräinen avasi kokouksen.
2. Kokouksen osanottajien toteaminen
Todettiin osallistujat, nimilista liitteenä.
3. Muistion tarkastajat
Muistion allekirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi vaihtuvaa
pöytäkirjantarkastajaa (yksi per. kunta).
Muistion tarkastusvuorossa ovat Anneli Kainulainen ja Päivi Härkin.
4. Toimialakohtaiset nykytilan kuvaukset
a. Kuntaliitosselvityksen toimialakohtaiset työryhmät esittelevät raporttiensa
pääkohdat
I. Tekniikan toimiala, puheenjohtaja Pasi Parkkinen
II. Hyvinvoinnin toimiala (koulutus, varhaiskasvatus, vapaa-aika, kulttuuri),
puheenjohtaja Ville Korkeala
III. Keskushallinnon toimiala, puheenjohtaja Anne Korhonen

b. Painelaskelmien laadinta, talousjohtaja Jussi Sallinen
c. Kestäviä ajatuksia tulojen lisäämisestä ja menojen vähentämisestä seuraavan 7
vuoden aikana, kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja kunnanjohtaja Leena Mustonen
Toimikunta katsoi raportit ja selvitykset tietoonsa saatetuksi. Toimialakohtaiset
PowerPoint esitykset raporttien pääkohdista ovat muistion liitteenä.
5. Selvitysraportin ja yhdistymissopimuksen runko
Selvittäjät Kaija Majoinen ja Jarmo Asikainen esittelivät selvitysraportin rungon ja
yhdistymissopimuksen rungon.
Toimikunta kävi asiasta keskustelun ja katsoi valmisteluprosessin tietoonsa saatetuksi.
6. Kuntalaistilaisuuksien anti
Liitteenä on muistiot Valtimolla ja Nurmeksessa pidetyistä kuntalaisten
kuulemistilaisuuksista.
Toimikunta kävi keskustelun ja katsoi asian tietoonsa saatetuksi.
7. Toimikunnan kanta mahdolliseen neuvoa antavaan kansanäänestykseen
Kuntalaiskeskustelussa on herätetty kysymys mahdollisen neuvoa antavan
kansanäänestyksen järjestämisestä.
Toimikunta kävi asiasta vilkkaan keskustelun, jonka päätteeksi puheenjohtaja järjesti
asiasta koeäänestyksen. Äänestyksessä toimikunnan selvä enemmistö ei kannattanut
neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämistä. Kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja
kunnanjohtaja Leena Mustonen muodostivat koeäänestyksen perusteella kantansa
asiaan ja ilmoittivat, että eivät vie kuntiensa hallituksiin asiaa neuvoa antavan
kansanäänestyksen järjestämisestä, ellei sitä koskevaa kuntalain 25 §:n edellytykset
täyttävää aloitetta tule.
Toimikunta totesi, että kuntalaisten palautteen antamisen mahdollisuuksista
tiedotetaan enemmän ja selvitysprosessiin lisätään kuntalaiskuulemista.
8. Seuraavat toimikunnan kokoukset
a. Seuraava toimikunnan kokous pidetään työpajatyyppisenä tiistaina 29.1.2019 kello
15 alkaen Nurmeksessa Hyvärilässä. Tilaisuuden arvioitu kesto on 5 tuntia.
b. Helmikuussa pidetään kaksi toimikunnan kokousta, tiistaina 12.2.2019 kello 18
Valtimolla ja tiistaina 26.2.2019 kello 18 Nurmeksessa
c. Sovitaan selvitykseen liittyvät kuntien hallitusten ja valtuustojen kokousaikataulut
I. ma 11.3. kunnanhallitukset (nähtäville pano)
II. ma 15.4. kunnanhallitukset (esitykset valtuustolle)
III. Valtimon valtuusto kokoontuu päättämään asiasta 23.4.2019 ja Nurmeksen
valtuusto 24.4.2019.
Toimikunta totesi, että molemmissa kunnissa järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa
omat valtuuston iltakoulut selvitykseen liittyen.

9. Tiedote
Kokouksesta annetaan puheenjohtajiston vahvistama tiedote torstaina 20.12.2018.
10. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.25.
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