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1. Kokouksen avaus
Nurmeksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen toivotti
osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
2. Todetaan kuntien nimeämispäätökset kuntaliitosselvitystoimikuntaan ja
valmisteluryhmään
Todettiin Nurmeksen kaupunginhallituksen ja Valtimon kunnanhallituksen
nimeämät henkilöt kuntaliitosselvitystoimikuntaan ja valmisteluryhmään.
Päätettiin, että varahenkilöitä ei ole eikä niitä käytetä kokouksissa.
Todettiin, että toimikunta on luonteeltaan valmisteleva neuvottelukunta.
3. Kokouksen osanottajien toteaminen
Todettiin kokouksen osanottajat sihteeri Asko Saatsi suorittaman
nimenhuudon ja nimilistan mukaan. (liite 1)
Esittelijänä toimii Leena Mustonen.
Muistion tarkastajiksi valittiin Jouni Hiltunen ja Ilona Alhoniemi.
4. Muistion tarkistamistavasta ja jakelusta sopiminen
Päätettiin, että kokousten muistion allekirjoittavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kaksi vaihtuvaa tarkastajaa (yksi per. kunta).
Päätettiin, että muistiot jaetaan sähköpostilla kaikille toimikunnan jäsenille ja
ne julkaistaan selvityksen nettisivuilla.
5. Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Kokouspalkkiokäytäntö
Päätettiin, että käytetään kokouspalkkioina kuntien kunnanhallitusten
kokouspalkkioita. Alatyöryhmissä kokouspalkkioina käytetään Nurmeksen
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lautakuntien ja Valtimon hallintosäännön luottamushenkilöiden taloudellisten
etuuksien perusteiden mukaisia kokouspalkkioita.
7. Kuntaliitosselvitystoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
sekä kokousten sihteerikäytäntö
Valittiin kuntaliitosselvitystoimikunnan puheenjohtajaksi Nurmeksen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen ja ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi Valtimon kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Hölttä
ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Nurmeksen kaupunginhallituksen 1.
varapuheenjohtaja Yrjö Räsänen.
Päätettiin, että kuntajohtajat Asko Saatsi ja Leena Mustonen toimivat
vuorollaan kokouksen sihteerinä kun kokous pidetään kuntajohtajan
kunnassa.
Esittelijänä toimii vierailevan kunnan kuntajohtaja.
8. Selvittäjien tarjous
Todettiin selvittäjät kehitysjohtaja Jarmo Asikainen ja HTT, dosentti Kaija
Majoinen FCG:stä.
Hyväksyttiin selvityksen arvioitu maksimikokonaiskustannus 57 000 euroa.
Todettiin hyväksyttävät kustannukset valtion avustuksessa
(Valtionvarainministeriön ohje).
9. Selvittäjien ja kuntajohtajien työnjako
Todettiin, että selvittäjät vastaavat prosessin ohjauksen tuesta,
selvitysraportin laadusta ja yhdistymissopimuksen versionhallinnasta
(kuntaliitosselvitys ja yhdistymissopimus).
Todettiin, että kuntajohtajat ohjaavat työryhmien työtä ja raportointia.
Todettiin, että kuntajohtajat toimivat toimikunnan kokousten sihteerinä.
10. Selvitysprosessin aikataulu ja työsuunnitelman runko
Kuntajohtajien esitys selvitysprosessin tavoiteaikatauluksi hyväksyttiin:
1.1.2020
Todettiin selvittäjän esitys työskentelyn aikatauluksi ja rungoksi (liite 2).
11. Toimialakohtaiset kuntaliitosselvityksen työryhmät
Todettiin seuraavat työryhmät, tehtävät, aikataulut ja tehtäväjaot:
Tekniikan toimiala (Pasi Parkkinen(pj) ja Ari Jaaranen(vpj) sekä 2-3 muuta
harkinnan mukaan).
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Hyvinvoinnin toimiala (koulutus, varhaiskasvatus, vapaa-aika ja kulttuuri)
(Ville Korkeala(pj), Jarkko Nevalainen ja Petri Moilanen(vpj) sekä 2-3 muuta
harkinnan mukaan).
Keskushallinnon toimiala (Anne Korhonen(pj) ja Arja Tervonen(vpj) sekä 2-3
muuta harkinnan mukaan).
Työryhmien tehtävät: nykytilan kuvaus ja uuden kunnan toimintamalli.
Työryhmien aikataulu: nykytilan kuvaus ja uusi toimintamalli 15.1.2019.
Valmisteluryhmä täsmentää myöhemmin työryhmien tehtäväjakoa esim.
konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien osalta ennen 30.4.2019 sekä
erillisselvitysten aikataulut 1.5.2019 jälkeen.
12. Kuntien yhdistymisselvitysavustuksen (70 %) hakeminen valtiolta
Päätettiin hakea avustusta valtionvarainministeriöstä 40 000 euroa.
Päätettiin, että loppuosa jaetaan kuntien kesken tasan (max. 8500 euroa ja
8500 euroa).
Päätettiin, että Nurmeksen kaupunki hakee avustuksen.
13. Tiedottaminen
Päätettiin, että:
Kokoukset ovat suljettuja ja muistiot ovat julkisia.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat tiedottavat.
Jokaisesta kokouksesta laaditaan tiedote.
Nettisivut: perustetaan Nurmeksen kaupungin sivujen alle omat nettisivut,
josta linkitetään Valtimon kunnan sivuille.
14. Kuntalaistilaisuuksien ajankohdat
Päätettiin, että järjestetään vähintään kaksi tilaisuutta kunnittain:
marraskuussa (kuntaliitosselvityksen kulku) Valtimolla 21.11.2018 klo 18 ja
Nurmeksessa 22.11.2018 klo 18 sekä maaliskuussa 2019
(kuntaliitosselvitysraportti ja yhdistymissopimusluonnos).
15. Henkilöstölle tiedottaminen
Todettiin, että kuntien yhteistyötoimikunnat pidetään seuraavasti: Nurmes
19.11.2018 klo 14 ja Valtimo viimeistään 21.11.2018.
Kunnat huolehtivat itse tiedottamisesta henkilöstöryhmilleen.
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16. Kiperät kysymykset
Toimikunnan jäsenet toivat ilmi seuraavia kiperiä kysymyksiä
yhdistymissopimusluonnoksen valmistelua varten:
- Kuntaliitoksen aikataulu 1.1.2020: osa toimikunnan jäsenistä näki, että
aikataulun tulisi olla 1.1.2021.
- Henkilöstön asema
- Kuntalaisten talon käyttö
- Investoinnit
- Luottamushenkilöhallinto
Matti Kämäräinen päätti pykälän ja poistui kesken kokouksen.
Anniina Nykänen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.
Pidettiin kahvitauko.
17. Seuraavat kokoukset
Varapuheenjohtaja Anna Hölttä jatkoi kokouksen puheenjohtajana.
Seuraavat kokoukset pidetään: 19.12.2018 klo 18 Valtimo.
Sitä seuraava kokous alustavasti tiistai 29.1.2019 klo 18 Nurmes.
18. Seuraavan kokouksen asiat
Listattiin seuraavan kokouksen asioita:
- Toimialatyöryhmien katsaukset
- Toimintaympäristön muutostekijät ja talouden kehitysanalyysi
- Kuntalaistilaisuuksien anti
- Vastaukset ja työstö ”kiperiin kysymyksiin”
19. Muut asiat
Käsiteltiin tiedote nro 1.
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20. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Anna Hölttä päätti kokouksen klo 20.19.

Nurmeksessa, 8.11.2018
___________________

___________________

Matti Kämäräinen

Asko Saatsi

puheenjohtaja, kohdat 1-16.

sihteeri

____________________

___________________

Anna Hölttä
puheenjohtaja, kohdat 17-20

Jouni Hiltunen
tarkastaja

____________________
Ilona Alhoniemi
tarkastaja

