Nurmes-Valtimo
kuntaliitosselvitys
Esittelyä henkilöstölle ja kuntalaisille

Kunnanjohtaja Leena Mustonen
Kaupunginjohtaja Asko Saatsi

Aikataulu
•

Kuntaliitoksen mahdollinen ajankohta on 1.1.2020.
Aikataulusta on myös poikkeavaa näkemystä.

•

Valmistelu tapahtuu pääosin 11/2018-3/2019.

•

Kuntaliitosselvitys ja yhdistymissopimus asetetaan
nähtäville n. 15.3.2019 (aika 30 vrk).

•

Huhtikuun puolenvälin jälkeen valtuustot päättävät siitä,
tekevätkö yhdistymisesityksen valtioneuvostolle.

•

Esitys on oltava valtioneuvostolla 30.4.2019 ja tämä päättää
asian viimeistään 30.6.2019.

•

Tarkempi kuntaliitosselvityksen työaikataulu löytyy
nettisivuilta ja sitä päivitetään jatkuvasti ”rullaavana”.

Tärkeimpiä asioita
•

Tarkastellaan Valtimon kunnan liittämistä Nurmeksen
kaupunkiin vs. molempien kuntien jatkamista itsenäisinä.

•

Kuntaliitosselvityksen tärkeimmät lopputulokset ovat
kuntaliitosselvitys-raportti ja yhdistymissopimusluonnos.

•

Työtä johtaa valmisteluryhmä (4 virkamiestä ja 2 konsulttia) ja
ohjaa kuntaliitosselvityksen toimikunta (21
luottamushenkilöä).

•

Valmistelutyötä tehdään kolmessa toimialatyöryhmässä ja
lisäksi valmisteluryhmä tekee talouslaskelmia yhtenäisellä
tavalla.

•

Talousvertailu ja painelaskelmat tehdään vuosille 2020-2025.

•

Valtio osallistuu selvitystyön kustannuksiin 70 %:lla.

Henkilöt
Valmisteluryhmä:

Valtimolta kunnanjohtaja Leena Mustonen ja hallintojohtaja Arja Tervonen,
Nurmeksesta kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja talousjohtaja Jussi Sallinen
sekä konsultit Jarmo Asikainen ja Kaija Majoinen.
Kuntaliitosselvitystoimikunta:
Valtimolta: Ilona Alhoniemi, Päivi Härkin, Anna Hölttä (vpj.), Veijo
Karppinen, Timo Oinonen, Jari Piirainen, Marko Rautiainen, Tuula
Rautiainen ja Jani Savolainen.
Nurmeksesta: Jouni Hiltunen, Anneli Kainulainen, Pasi Korhonen, Matti
Kämäräinen (pj.), Mikko Meriläinen, Henry Määttä, Anniina Nykänen, Anneli
Ollilainen, Yrjö Räsänen (vpj.), Reeta Rönkkö, Anni Savolainen ja Paula
Timonen.

Yhteistoimintamenettely ja kuntalaisten kuuleminen
•

Kaksi YTK-käsittelyä molemmissa kunnissa (marraskuussa:
työsuunnitelma tiedoksi ja helmikuussa:
kuntaliitosselvitysluonnos ja yhdistymissopimusluonnos –
lausunnot kunnanhallituksille).

•

Kaksi kuntalaisten kuulemista molemmissa kunnissa:
marraskuussa ja maaliskuussa (tilaisuudet + kuulutukset).

•

Uusi kuntalaki korostaa kuntalaisten kuulemista.

•

Nettisivuilla on palautteen antomahdollisuus omalla nimellä.

•

Palautetta käsitellään jatkuvasti valmisteluryhmässä ja
kuntaliitosselvityksen toimikunnassa.

Henkilöstön asemasta
•

Kuntaliitos on luonteeltaan liikkeenluovutus eli työntekijät
siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä.

•

Kuntaliitossopimus liitteineen on juridisesti sitova vain
kolme vuotta.

•

Viiden vuoden automaattista irtisanomissuojaa ei enää ole.

•

Kuntaliitosta valmistellaan niin, että Valtimon kunta
liitetään Nurmeksen kaupunkiin ja että
organisaatiorakenteena käytetään Nurmeksen
tulosyksikköjakoa.

•

Uuden kunnan talousnäkymä lähivuosina voi vaikuttaa
henkilöstön asemaan (tuottavuusohjelmat yms.).

•

Eläköityminen voidaan hyödyntää hyvin.

Kuntajohtajien ajatuksia kuntaliitoksen luonteesta
•

Peruspalvelujen osalta kuntaliitos on ”tekninen”, koska isoja
rakennemuutoksia ei ole näköpiirissä peruspalveluissa.

•

Siirryttäisiin Nurmeksen kahden vahvan lautakunnan
selkeään rakenteeseen (hyvinvointipalvelut ja
kaupunkirakennepalvelut).

•

Vaikuttamistoimielimet säilyisivät ennallaan tämän
vaalikauden ajan.

•

Aluksi valtuustot ja hallitukset yhdistettäisiin.

•

Konserniyhtiöissä on sitä vastoin paljon työstettävää (mm.
vesiasiat, kaukolämpöasiat, yritystila-asiat).

•

NuVa-kuntayhtymä purkautuu automaattisesti.

•

Elinkeinoasioissa hyvä yksimielisyys (yhteinen elinkeinoohjelma ja PIKES Oy).

•

”Uuden kunnan” tulevaisuuden työstö on tärkeä asia:
tavoitteet, vetovoimaisuus, painopisteet kehittämisessä ym.

Tunnistettuja epävarmuustekijöitä
•

Pohjois-Karjalan heikko talous- ja työllisyyskehitys: muista
kunnista vetoapua ei saada

•

Epävarmuudet kuntien käyttötaloudessa v. 2019-2021:

•

•

Nurmeksen ja Valtimon talouden kehitys:
valtionosuusjärjestelmän muutokset ja uuden kunnan
valtionosuudet

•

SOTE-kustannusten kova kasvuvauhti (3-5 %)

•

Maakuntauudistuksen aikataulu ja epävarmuus

Valmisteluresurssien niukkuus vuonna 2019

